NOWY PUNKT INFORMACJI KULTURALNEJ CKIS

W GALERII SIEDLCE
Wrzesień 2014
Nr 9(08)

B

I

U

L

E

T

Y

N

I

N

F

O

R

M

A

C

J

I

K

U

L

T

U

R

A

L

N

E

foto: Agata Preyss

Festiwal
zainauguruje spektakl
MAŁŻEŃSKI RAJD DAKAR
28 września 2014 r.
 s. 6

ROZMOWY
TEATRALNE

 s. 10-11

 s. 12-13

 s. 19

[z Katarzyną Pakosińską]

[z ks. Robertem Mirończukiem]

[z Robertem Protasewiczem]

Uśmiecham
się do losu

„Ekstaza św. Franciszka”
- muśnięcie Bożej łaski

Bawię się
na poważnie

J

s. 24
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REKLAMA

POLIGRAFIA

GADŻETY REKLAMOWE

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

książki
foldery
ulotki
wizytówki
kalendarze
długopisy
smycze
koszulki
torby
banery, szyldy, tablice
reklamy na samochodach
litery przestrzenne
kasetony świetlne
systemy wystawiennicze
Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633 33 10, tel/fax (25) 644 62 67
e-mail: iwonex@iwonex.com.pl
www.iwonex.com.pl
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SONDA

MARIUSZ
ORZEŁOWSKI

CO PAN/PANI SĄDZI O FORMULE FESTIWALU
TEATRU „SZTUKA PLUS KOMERCJA”?

Dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na III
edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komercja”, który od 28 września do
13 grudnia bieżącego roku zagości na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce.
To największe wydarzenie teatralne i kulturalne
w naszym regionie jest znane zarówno w Polsce,
jak i poza Jej granicami, ale przede wszystkim, co
nas ogromnie cieszy, ma uznanie w rozkochanej
w teatrze siedleckiej publiczności. Dlatego też, każda edycja festiwalu musi ewaluować. Musi być coraz
lepsza. Tegorocznej postawiliśmy poprzeczkę bardzo,
bardzo wysoko. Żeby zwiększyć atrakcyjność naszego
festiwalu rozszerzyliśmy jego regulamin, dopuszczając między innymi do udziału w nim, nie tylko teatry
prywatne, ale również spektakle współprodukowane
w partnerstwie publiczno–prywatnym oraz teatry
o szczególnych wartościach artystycznych. Zmiana
regulaminu dotyczyła również formuły festiwalu,
który od tego roku będziemy realizować w czterech pionach artystycznych: Uczty Teatralne, Sztuka
plus Komercja, Mistrzowie Sceny, Festiwal Dzieciom
i Młodzieży. Wiodącym walorem naszego festiwalu
jest jego wszechstronność. Dramat, klasyka, musical, taniec, śpiew, komedia, kryminał, farsa znajdą
w nim swój udział. Dzięki tak skonstruowanemu regulaminowi na naszej scenie zagoszczą ogólnopolskie
hity teatralne, za którymi publiczność po prostu szaleje, i których w Siedlcach jeszcze nie było.
Jedno jest niezmienne. Spektakle oceniane są przez
jury, publiczność oraz po raz pierwszy w tym roku zostanie przyznana nagroda dziennikarzy. Do rywalizacji
o miano najlepszego spektaklu i najlepszego aktora/
aktorki stanie osiem spektakli oraz kilkunastu znakomitych aktorów polskich z pionów Uczty Teatralne
oraz Sztuka plus Komercja.
Każdy teatr, aktor, a przede wszystkim widz będzie
miał poczucie, że uczestniczy w festiwalu wyjątkowym, ponadczasowym i niepowtarzalnym. To święto
każdego z nas. Dlatego mamy nadzieję, że tegoroczna
edycja dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń.

JAK NAS WIDZĄ, TAK O NAS PISZĄ,
CZYLI ARTYŚCI O SIEDLECKIM TEATRZE

MILENA KONARSKA

HANNA MARCINIAK

MARIOLA ZACZYŃSKA

firma IWONEX

siedlczanka

dziennikarka i pisarka

Centrum Kultury i Sztuki nie po
raz pierwszy mnie zaskakuje.
W ubiegłym sezonie na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce gościły
ciekawe, zabawne i interesujące
przedstawienia. A tu przez najbliższe trzy miesiące czekają nas
kolejne spektakle na najwyższym
poziomie. Zaproponowana formuła festiwalu poprzez różnorodność prezentowanych spektakli
kierowana jest do szerokiego
grona publiczności, w tym również do najmłodszych widzów.
Po raz pierwszy zagości w naszym
mieście jeden z najsłynniejszych
musicali „Skrzypek na dachu”.
To nie tylko uczta kulturowa ale
i duchowa.

Oboje z mężem uwielbiamy teatr i jesteśmy stałymi
bywalcami siedleckiej Sceny
Teatralnej. Cieszymy się, że
takowa powstała, rozsławiając
nasze miasto w całej Polsce.
Scena Teatralna Miasta Siedlce,
otwarta jest na różne środowiska, dzięki czemu realizowana
jest idea dostępu do sztuki dla
każdego. Festiwal „Sztuka plus
Komercja” to strzał w dziesiątkę, który wyróżnia Siedlce na
ogólnopolskiej mapie kultury.
W tym roku również skorzystamy z oferty festiwalowej, wybierając się na kilka widowisk
teatralnych, m.in. na „Skrzypka
na dachu”.

Żeniąc sztukę z komercją otrzymujemy popkulturę, a to oznacza rozrywkę. Formuła festiwalu,
czyli prezentacja spektakli rywalizujących o miano najlepszego,
daje z kolei nadzieję, że będzie to
rozrywka na wysokim poziomie.
Jak z tym bywa? Różnie. Największym powodzeniem cieszą
się lekkie komediowe spektakle
z gwiazdorską obsadą. I o ile
w polskim kinie współczesna
komedia kojarzy się z niskiego
lotu gagami, to teatr potrafi
miło zaskoczyć. Ale rozczarować
także. I to jest piękne: siedlecka
publiczność może oceniać,
porównywać, dyskutować
o spektaklach, poznać aktorów.

Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74

4-7 Repertuar CKiS na wrzesień
8 Co za miesiąc?
10-11 Rozmowa z Katarzyną Pakosińską
12-13 Ks. Robert Mirończuk o „Ekstazie
		 św. Franciszka”
14-15 Znani siedlczanie wspominają
		 swoją szkołę

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Akademicka. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

16-17 Siedlce folklorem malowane		
18 Kultura po sąsiedzku
19 Po drugiej stronie
		 - rozmowa z Robertem
		Protasewiczem
20-21 Bazar kulturalny
22-24 Relacje

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Sklepy Baldwin/Pszczółka, ul. Browarna 2

Krystyna Sienkiewicz

wrzesień 2014
Nr 9 (08)

Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Langego 6

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

4 |

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENT
MIASTA SIEDLCE

Wojciech Kudelski

WILEŃSZCZYZNA
LITWA

R E P E R T U A R

www.ckis.siedlce.pl

S C E N A T E AT R A L N A
M I A S TA S I E D L C E

WRZESIEŃ 2014

FORTUNA
BIAŁORUŚ

ZORECVIT
UKRAINA

www.facebook.com/ckis.siedlce

aktualności teatralne w w w.ckis.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl
SABINOVČAN
SŁOWACJA

22

5 września
godz. 19.00

ZPiT ZS
„CHODOWIACY”
im. Alicji Siwkiewicz

5 WRZEŚNIA (piątek)
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
PIEŚNI, TAŃCA22.
I MIĘDZYNARODOWY
FOLKLORU FESTIWAL
6 września

(piątek)

PIEŚNI,
I FOLKLORU
7 TAŃCA
września

(sobota)

godz. 10.00-17.30

(niedziela)

godz. 10.00-13.30
KONCERT
INAUGURUJĄCY

KONCERT
PREZENTACJE
godz. 19:00
FINAŁOWY
FESTIWALOWE

GALA
OTWARCIA
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
ul. Bpa I. Świrskiego 31

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Scena Główna
XXI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym
ul. Jana Pawła II 6

godz. 19.00

godz. 10.00-12.30

godz. 10.00-11.30

Inauguracja XXII Międzynarodowego
Festiwalu Pieśni, Tańca i Folkloru

Koncert Kapeli i Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej
„Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz

Prezentacje artystyczne zespołów
folklorystycznych z Litwy, Ukrainy,
Białorusi, Słowacji

WYSTĄPIĄ:
zespoły folklorystyczne z Litwy,
Ukrainy, Białorusi, Słowacji i Polski

godz. 14.00-17.30

godz. 12.00

Prezentacje artystyczne zespołów
folklorystycznych z Litwy, Ukrainy,
Białorusi, Słowacji

Parada zespołów folklorystycznych
i finał Festiwalu

Na wszystkie wydarzenia festiwalowe

WSTĘP WOLNY!

PARTNERZY TEATRU

PATRONI MEDIALNI

5 WRZEŚNIA (piątek)
GALA KONCERTOWA

GRECKIE MUZY

5-7 WRZEŚNIA

KONCERT MAI SIKOROWSKIEJ
Z ZESPOŁEM SOKÓŁ ORKESTAR
godz. 21:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

22. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL PIEŚNI, TAŃCA
I FOLKLORU

WILEŃSZCZYZNA
LITWA

SABINOVČAN
SŁOWACJA

ZORECVIT UKRAINA

ZPiT ZS
„CHODOWIACY”
im. Alicji Siwkiewicz

FORTUNA
BIAŁORUŚ

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE W RAMACH

22. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
PIEŚNI, TAŃCA I FOLKLORU
godz. 10:00
miejsce: : Scena główna 21. Międzynarodowych
Dni z Doradztwem Rolniczym, ul. Jana Pawła II 6
Prezentacje artystyczne w ramach 22.
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni, Tańca i Folkloru
godz. 10:00 - 12:30 Koncerty Kapeli i Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
godz. 14:00 - 17:30 Prezentacje artystyczne zespołów
z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Słowacji.

6 WRZEŚNIA (sobota)
GALA KONCERTOWA

POLSKIE NOCE I DNIE
godz. 18:00
miejsce: Skwer im. T. Kościuszki w Siedlcach

Maja Sikorowska to krakowska wokalistka, śpiewająca
także po grecku. Ma za sobą kilka lat pracy
estradowej z zespołem Pod Budą, a także ze swoim
ojcem, Andrzejem Sikorowskim, z którym nagrała
trzy płyty: „Kraków – Saloniki” , „Sprawa rodzinna” oraz
okazjonalne wydawnictwo z pastorałkami i kolędami
- „Śniegu cieniutki opłatek”. Śpiewa piosenkę
literacką, podawaną w różnych konwencjach - od
ballady po blues rocka, w Siedlcach zaprezentuje
utwory z repertuaru muzyki greckiej.

6 – 7 WRZEŚNIA
22. Międzynarodowy Festiwal Pieśni,
Tańca i Folkloru to barwne widowisko
integrujące środowiska artystyczne
różnych narodowości. W tym roku do
Siedlec zawitają zespoły z Ukrainy,
Słowacji, Litwy i Białorusi. Gospodarzem
Festiwalu jest - jak co roku - Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im.
Alicji Siwkiewicz. Koncert inaugurujący
wydarzenie odbędzie się w piątek,
5 września o godz. 19:00 na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce. Na wszystkie
koncerty w ramach Festiwalu wstęp wolny.

6 WRZEŚNIA (sobota)

XXI EDYCJA
MIĘDZYNARODOWYCH
DNI Z DORADZTWEM ROLNICZYM

godz. 10:00 – 18:00
miejsce: Teren Agencji Rozwoju Miasta Siedlce,
ul. Jana Pawła II 6
W programie między innymi:
- oferty handlowe i usługowe firm,
- prezentacja rolnictwa ekologicznego, gospodarstw
agroturystycznych i Grup Producentów Rolnych,
- wystawa zwierząt hodowlanych,
- kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych,
- kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,
- prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych
Mazowsza i Podlasia,
- prezentacje artystyczne w ramach 22.
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni, Tańca i Folkloru

6 WRZEŚNIA (sobota)
GALA KONCERTOWA

BELLA VITA ITALIA

KONCERT MARCO BOCCHINO
godz. 20:30
miejsce: Skwer im. T. Kościuszki w Siedlcach
Koncert włoskiego wokalisty i kompozytora Marco
Bocchino. Artysta swój pierwszy zespół założył w wieku
19 lat. Od 1997 roku mieszka w Polsce i stał się tu
znany m.in. dzięki udziałowi w licznych programach
telewizyjnych, takich jak „Europa da się lubić” czy „Jaka
to melodia?”. W eliminacjach Polskiej Eurowizji razem
z Aleksandrą Szwed zajął drugie miejsce. Podczas
koncertu w Siedlcach Marco Bocchino zaprezentuje
najpiękniejsze hity włoskiej muzyki rozrywkowej.
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7 WRZEŚNIA (niedziela)
CASTING DO SPEKTAKLU

ROMEO I JULIA
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

Casting - audycja do spektaklu dramatycznobaletowego „Romeo i Julia” w wykonaniu Teatru Tańca
Caro Dance. Do udziału zapraszamy aktorów - tancerzy
w wieku od 14 roku życia.

6 WRZEŚNIA (sobota)
GALA KONCERTOWA

SOULFULL
godz. 22:00
miejsce: Skwer im. T. Kościuszki w Siedlcach
Koncert Aleksandry Węglewicz - finalistki programu The
Voice of Poland.

6 WRZEŚNIA (sobota)
14 WRZEŚNIA (niedziela)
KONCERT

PAMIĘCI OFIAR WRZEŚNIA ‘39

7 WRZEŚNIA (niedziela)
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE W RAMACH

22. MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU PIEŚNI, TAŃCAI FOLKLORU
godz. 10:00
miejsce: : Scena główna 21. Międzynarodowych
Dni z Doradztwem Rolniczym, ul. Jana Pawła II 6
godz. 10:00 - 11:30 Prezentacje artystyczne zespołów
z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Słowacji
godz. 12:00 Parada wszystkich zespołów folklorystycznych 22. MFPTiF alejkami targów i finał Festiwalu

7 WRZEŚNIA (niedziela)

KONCERT CHODOWIAKÓW
godz. 13:00
miejsce: Park Miejski w Kałuszynie
Koncert Kapeli i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej
„Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz podczas uroczystości
z okazji „Dożynek Powiatowych” w Kałuszynie.

7 WRZEŚNIA (niedziela)
KONCERT

ŚPIEWNIK PAPIESKI
godz. 13:00
miejsce: Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Wodyniach
Słowa: Karol Wojtyła
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Teatr ES, Chór Miasta Siedlce
oraz Orkiestra Teatru ES

godz. 19:00
miejsce: Katedra Siedlecka
W programie „Msza Polska” Jana Maklakiewicza
w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce pod dyrekcją
Justyny Kowyni – Rymanowskiej. Izabella Jaszczułt
– Kraszewska (sopran), Adam Szczepański (organy).
Organizatorami koncertu są: Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Muzyki Kościelnej CANTAMUS DEO oraz
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce.

16 WRZEŚNIA (wtorek)
SPEKTAKL

GALA KONCERTOWA

POLSKIE
NOCE I DNIE

PINOKIO
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance oraz
Soliści Teatru Tańca Caro Dance
W roli głównej: Piotr Kadej (Pinokio),
Krzysztof Barabasz (Gepetto)

19 WRZEŚNIA (piątek)
SPEKTAKL

PINOKIO
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance oraz
Soliści Teatru Tańca Caro Dance
W roli głównej: Piotr Kadej (Pinokio),
Krzysztof Barabasz (Gepetto)

godz. 18:00
miejsce: Skwer im. T. Kościuszki
w Siedlcach
- „Polskie noce i dnie” Najpiękniejsze przeboje
polskiej muzyki filmowej w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Świętokrzyskiej i zaproszonych do projektu
aktorów - solistów. W koncercie usłyszymy
muzykę Waldemara Kazaneckiego z takich
filmów jak m.in. „Noce i dnie”, „Czarne
chmury”, „Dom”, „Hrabina Cosel” czy „Brunet
wieczorową porą”. Orkiestrze pod dyrekcją
Janusza Powolnego towarzyszyć będą soliści:
Tomasz Stockinger i Katarzyna Jamróz.
Całość poprowadzą: Karol Strasburger,
Mariusz Orzełowski. Wydarzenie zainauguruje
obchody 40. rocznicy powstania filmu „Noce
i dnie” na podstawie adaptacji powieści
Marii Dąbrowskiej.
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20 WRZEŚNIA (sobota)

26 WRZEŚNIA (piątek)

XXIII SIEDLECKIE FORUM
NAUCZYCIELI, RODZICÓW
I WYCHOWAWCÓW

MUZYKA SMYKA

godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

XXIII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców
i Wychowawców.
Hasłem spotkania będzie: ,, Jak unikać zagrożeń (media,
gender, żywność).”

21 WRZEŚNIA (niedziela)

www.ckis.siedlce.pl

KARNAWAŁ WENECKI

godz. 9:00 i 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 11:15
Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
Słynny karnawał wenecki mający blisko 1000-letnią
historię, przeżywał swój największy rozkwit w XVII i XVIII
wieku. Do tego okresu nawiązuje program tanecznopantomimiczny z udziałem znakomitych gości z Krakowa
– tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza.

VIDEO KONFERENCJA

PRZEZ ŚMIECH DO
LEPSZEGO MAŁŻEŃSTWA

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

28 WRZEŚNIA (niedziela)

Wykłady zostały wygłoszone przez Marka Gungora.
Jak to ujął wydawca „Najlepsza konferencja dla
małżeństw od czasów epoki lodowcowej!” Dzięki
zabawnym, praktycznym i boleśnie szczerym radom
Marka Gungora, życie wielu małżeństw na całym
świecie zmieniło się nie do poznania. Organizatorem
seminarium jest katolickie Stowarzyszenie MORIA oraz
Domowy Kościół Ruchu Światło Życie.

23 WRZEŚNIA (wtorek)

70 ROCZNICA
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
godz. 9:00, 11:00, 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

MAŁŻEŃSKI
RAJD DAKAR

Inscenizacja na podstawie twórczości poetyckiej uczniów
siedleckich szkół. W roku 2014 przypada 70.
rocznica bohaterskiego zrywu mieszkańców Warszawy,
ale i wszystkich, których wojenne losy związały ze stolicą.
Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku
– Godzina „W” – należy do jednego z największych
i najważniejszych epizodów II wojny światowej.

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Piotr Dąbrowski
Obsada: Katarzyna Pakosińska,
Mirosław Zbrojewicz

Komedia Małżeński Rajd Dakar to nowy
spektakl Sigitasa Parulskisa (autora
przebojowej Kobiety Pierwotnej). Tym
razem twórca chce pokazać wszystkim
parom, jak często pozbawione są sensu ich
spory i zatargi. A robi to w sposób zabawny,
błyskotliwy i pełen humoru. Małżeński
Rajd Dakar to wypełniona genialnym
żartem opowieść o zazdrości, miłości,
zdenerwowaniu, rozdrażnieniu, zaufaniu,
zniechęceniu i innych emocjach, które
towarzyszą każdej parze w codziennym życiu.
Przedstawiona jednak z przymrużeniem oka
i w niecodziennej scenerii.

27 WRZEŚNIA (sobota)
FESTIWAL LITERATURY KOBIECEJ
GALA WRĘCZANIA NAGRÓD

PIÓRO I PAZUR
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Co roku w Siedlcach odbywa się wyjątkowe
spotkanie pisarek i czytelników. Festiwal Literatury
Kobiecej „Pióro i Pazur” udowadnia, że dobra
literatura kobieca zasługuje na recenzje, uznanie
i nagrody literackie. Festiwal pomaga wyłuskać
prawdziwe perełki i promować je. Pozwala
dostrzec wartościową literaturę, ciekawe debiuty
i niebanalne autorki. W tym konkursie mają szansę
odnieść sukces nie tylko znane nazwiska, ale
także pisarki, na promocję których wydawnictwa
nie wydają pieniędzy. Szczegółowy program
wydarzenia dostępny na stronie www.flk.siedlce.pl.

28 WRZEŚNIA (niedziela)
SPEKTAKL KONKURSOWY

25 WRZEŚNIA (czwartek)

U KSIĘŻNEJ OLI

MAŁŻEŃSKI RAJD DAKAR
INAUGURACJA III OGÓLNOPOLSKIEGO
FESTIWALU TEATRÓW PRYWATNYCH
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
Reżyseria i choreografia: Bożena Wojciuk
Sceniczna prezentacja postaci księżnej Aleksandry
Ogińskiej, przedstawiająca życie dworskie pod koniec
XVIII wieku, a szczególnie przygotowania i przebieg
balu z charakterystycznymi dla epoki tańcami, takimi
jak: gawot czy kontredans w strojach wg mody, która
obowiązywała przed 150 laty.

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Piotr Dąbrowski
Obsada: Katarzyna Pakosińska,
Mirosław Zbrojewicz
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29 WRZEŚNIA (poniedziałek)

30 WRZEŚNIA (wtorek)

SPEKTAKL

SPEKTAKL

WOLĘ ŻYĆ

O PIRACIE BUCIORZE, KTÓRY
ZGUBIŁ SKARB, A ZYSKAŁ
PRZYJACIELA

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz: Robert Protasewicz
i Waldemar Koperkiewicz
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Spektakl Teatru Es powstał na motywach
wstrząsającej książki Barbary Rosiek „Pamiętnik
narkomanki”. Celem spektaklu jest uświadomienie
młodym ludziom szkodliwości zażywania narkotyków
oraz jak wiele mogą stracić popadając w ten nałóg.
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godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor tekstu: Stefan Szulc
reżyseria i muzyka Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Robert Protasewicz,
Maciej Czapski
Świetna zabawa z bajecznie kolorowymi kostiumami,
niespodziewanymi zwrotami akcji i zaskakującą puentą.

29 WRZEŚNIA (poniedziałek)

WOLĘ ŻYĆ
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz

W wielu domach narkomania to ciągle
temat, którego „nie należy poruszać, aby
nie rozbudzać ciekawości”. Tymczasem
niewiedza służy najlepiej producentom i
handlarzom narkotyków. Szczególnie istotne
jest zapobieganie pojawianiu się tego
procederu. Spektakl ukazuje, że przy dużym
zaangażowaniu otoczenia i jego pomocy
można wyjść z nałogu. Ludzie zarażeni
narkomanią potrzebują dialogu i zrozumienia,
by móc otworzyć się na pomoc drugiego
człowieka i cieszyć się z codziennych, często
dla nas błahych, sytuacji życiowych. Faktyczne
sytuacje z życia osób uzależnionych pokazują
jak łatwo wciągnąć się w nałóg i jak trudno
jest potem z niego wyjść.

Druga część spektaklu to spotkanie z osobą,
która wyszła z nałogu i opowie o swoich
doświadczeniach i uczuli młodzież na problem
jakim jest narkomania a także pokaże ścieżki
którymi trzeba podążać by odbić się od dna i
wrócić do normalnego życia.
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8 |

CO ZA MIESIĄC

www.facebook.com/ckis.siedlce

PAŹDZIERNIK 2014
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19 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KOPCIUSZEK

ROMEO I JULIA

Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Adepci Szkoły Tańca
do Caro Dance

Reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

DZIE

Spektakl to klasyczna, mądra opowieść
skierowana głównie do najmłodszych
widzów będąca propozycją teatralną dla
całej rodziny.

7 PAŹDZIERNIKA (wtorek)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

ZA CO GINIEMY?
miejsce: Scena Teatralna Miasta SiedlceScenariusz i reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Teatr Es

„Romeo i Julia” to najbardziej znana tragedia miłosna świata i jedna z najczęściej
wystawianych sztuk Szekspira.

20 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

BÓG MORDU

Spektakl dotyczy bezradności przeciętnego człowieka wobec agresji mediów
i polityki.

Obsada: Jolanta Fraszyńska,
Anna Dereszowska, Cezary Pazura,
Michał Żebrowski
Spektakl to wybuchowa mieszanka
błyskotliwego tekstu i brawurowej gry
aktorskiej.

13 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
godz. 17:00 i 20:00

25 PAŹDZIERNIKA (sobota)
godz. 19:00

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

MISTRZOWIE SCENY

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

ZŁODZIEJ
Reżyseria: Cezary Żak
Obsada: Renata Dancewicz,
Izabela Kuna, Cezary Żak,
Rafał Królikowski i Leszek Lichota
Świetna zabawa, błyskotliwe żarty, brawurowe zwroty akcji i zaskakujący finał. Spektakl
to gwiazdorska obsada, inteligentna fabuła
i przede wszystkim mnóstwo humoru.

15 PAŹDZIERNIKA (środa)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

DZIEŃ NAUCZYCIELA W TEATRZE

WE ARE

Reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance
Spektakl porusza tematy ponadczasowe, z którymi utożsamić się może każdy
z nas. Choreografia dotyczy m.in. wolności na różnych płaszczyznach – wolność
myśli, słowa, czynu.

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Koncert Alicji Majewskiej

i Włodzimierza Korcza

Alicja Majewska to piosenkarka znana
kilku pokoleniom Polaków. Wielokrotnie nagradzana na Festiwalu Piosenki
w Opolu. Wylansowała szereg przebojów, m.in. „Jeszcze się tam żagiel bieli”,
„Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą”. Na stałe współpracuje z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem Korczem.

30 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

SKĄPIEC
OGÓLNOPOLSKA

Autor: Molière
Dramaturgia/reżyseria: Adam Biernacki
Obsada: Waldemar Obłoza,
Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz,
Sebastian Cybulski, Agata Sasinowska,
Maciej Czapski
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Katarzyną Pakosińską
- aktorką, artystką kabaretową,
konferansjerką i pisarką

Uśmiecham
się do losu
Samo wymienienie Pani nazwiska już
powoduje jeśli nie śmiech, to uśmiech. Czy
w dzieciństwie też była Pani taką roześmianą
dziewczynką?
- Jeśli tak jest, jak pani mówi, to jestem
szczęśliwa (śmiech). Jednak jako dziecko nie
należałam do śmieszek, nie brylowałam, byłam
raczej wycofana, z boku obserwowałam zabawy moich rówieśników. W szkole nigdy nie
siadałam w pierwszej ławce, w życiu dorosłym
unikałam stania w pierwszym rzędzie, a cóż
dopiero wychodzenia przed szereg. Ta nieśmiałość – choć może się to wydawać dziwne
- pozostała we mnie do dnia dzisiejszego. Jako
czterdziestolatka często się rumienię... Ale na
pewno panaceum na moją nieśmiałość była
i jest scena, może dlatego przewrotnie wybrałam ten zawód a nie inny, choć nigdy w życiu
ani ja, ani moja rodzina nie pomyślelibyśmy, że
zostanę aktorką czy artystką kabaretową.
Więc o jakim zawodzie marzyła Pani będąc nastolatką?
- Myślałam o takich profesjach, które - jak
mi się wówczas zdawało – wymagają szczególnego rodzaju skupienia, bycia sam na sam ze
sobą, które dadzą mi wolność i intymność...
Chciałam być np. krytykiem teatralnym. Potem
weterynarzem z powodu mojej pasji do koni,
a jeszcze później ilustratorką książek dla dzieci.
Ale los chciał inaczej...
No właśnie. Jest Pani absolwentką liceum
plastycznego i warszawskiej polonistyki.
Stąd dosyć długa droga do kabaretu... Jak zatem zaczęła się Pani przygoda z Kabaretem
Moralnego Niepokoju?
- To był absolutny przypadek. Studiowałam wówczas polonistykę na Uniwersytecie
Warszawskim, mając już za sobą różne doświadczenia sceniczne. Bo choć nie dostałam
się do wymarzonej szkoły teatralnej, zdobyłam
sceniczne szlify dzięki moim niezrównanym

opiekunom, pod których skrzydła trafiłam
i zagrałam moją pierwszą rolę na deskach
Starej Prochowni. Mowa o Wojciechu Siemionie, Andrzeju Chyrze i Robercie Rozmusie
– trzech wspaniałych acz różnych osobowościach, mających ogromny wpływ na wybór
mojej drogi zawodowej. A wracając do kabaretu, wiedziałam, że na polonistyce studiuje kilku fajnych chłopaków, związanych z uniwersyteckim pismem literackim „Podniebienie”, a
oni wiedzieli, że na polonistyce krąży pewna
dziewczyna, która gra w teatrze... I tak Robert
Górski nieoczekiwanie zaprosił mnie na próbę
powstającego Kabaretu Moralnego Niepokoju,
żebym zagrała Balladynę, na wesoło. Od tamtego czasu wiedziałam, że to był właściwy wybór, choć początki na scenie kabaretowej okazały się bardzo trudne. Pierwsze skecze grałam
nieprzytomna z przerażenia, czego świadkiem
był Stanisław Tym. Podczas jednego z występów zemdlałam, a Tym krzyczał do publiczności, że to wszystko jej wina, że kabaret to nie
dworzec w Koluszkach. Zanim upadłam na
scenę, ostatnim wyłowionym z jawy słowem
były te Koluszki (śmiech).
Nie zniechęciło to Pani do publicznych
występów?
- Absolutnie nie. Nie ma bata, żebym się
wycofała – taki mam charakter. Działam uparcie i na przekór.
Od trzech lat Kabaret Moralnego Niepokoju występuje bez Pani. Co było powodem
rozstania z zespołem?
- Chyba to, że wciąż coś mnie goni do
przodu, nie pozwala stać w miejscu. Grając
niejednokrotnie dwa spektakle dziennie, spędzając większość czasu w busie, czułam, że tak
dłużej nie mogę. Miałam za sobą produkcję
„Tańczącej z Gruzją”, marzyła mi się książka,
chciałam więcej czasu poświęcić mojej córeczce... Powstał konflikt interesów, zresztą wiele

przyczyn złożyło się na tę decyzję. Oczywiście
bardzo przeżyłam rozstanie z kabaretem, tym
bardziej, że byliśmy bardzo zgraną grupą.
Któremu z polskich współczesnych kabaretów Pani kibicuje? Który z artystów kabaretowych jest dla Pani autorytetem?
- Byłam wychowywana na kabaretach
przedwojennych i myślę, że zdecydowanie bliżej mi do stylistyki tamtych czasów. Natomiast
ze współczesnych uwielbiałam Potemów, teraz
kabaret Hrabi, a Joasię Kołaczkowską uważam
za pierwszą damę polskiego kabaretu. Bardzo
lubię Grupę Mo Carta...
Wymienieni przeze mnie mistrzowie sztuki kabaretowej tworzą kabaret, który i śmieszy,
i bawi, i edukuje, robiąc to z poszanowaniem
inteligencji odbiorcy. Niestety, jest wiele kabaretów, które, by rozśmieszyć widownię, uciekają się do prymitywnych żartów i niewybrednego języka. Nie wystarczy się dobrze przebrać.
Puentą nie może być przekleństwo. Dużo pracuję z dziećmi, prowadząc warsztaty teatralne
i wiele uwagi poświęcam słowu.
Zawodowo spełnia się Pani w różnych rolach – jako artystka kabaretowa, aktorka, konferansjerka, dziennikarka, pisarka, a ostatnio
wokalistka zespołu „Leszcze”. Które z cech
Pani charakteru spinają wszystkie te profesje?
- Cieszę się, że pani to zauważyła. Na pewno wspólnym mianownikiem tych profesji jest
moje doświadczenie sceniczne, w każdej z nich
pożądane i cenne. Poza tym lubię ludzi, kontakty i rozmowy z nimi, wspólne spotkania.
Wszystkie dziedziny, które uprawiam, umożliwiają mi używanie mojego specyficznego języka i dość nieokiełznanej wyobraźni (śmiech),
a przede wszystkim pozwalają mi być kobietą.
U progu jesieni na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce pojawi się Pani w sztuce „Małżeński Rajd Dakar” w towarzystwie Mirosława
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Zbrojewicza. To już kolejna Pani rola teatralna, nie wspominając o filmowych. Jak
teatr Panią ubogaca, co wnosi w Pani życie?
- Wnosi tak wiele, że nie wiem, od czego
zacząć. Prywatnie dzięki teatrowi dojrzewam
i rozwijam się. Pracując nad spektaklem jest się
bardzo blisko z samym sobą. I to jest fascynujące. Uwielbiam próby, kiedy wszystko się dzieje
na naszych oczach, lepi się w rękach, buduje.
Sztuka, w której pojawię się u boku Mirosława
Zbrojewicza, przyniosła mi wiele radości i zawodowej frajdy. Świetnie napisana i stworzona
dla dwóch aktorów daje dodatkowe możliwości
kreacji, chociaż na początku bałam się mojego
scenicznego małżonka. Ale szybko się okazało,
że wszystkie lęki mogę schować na dno kieszeni, bo Mirek okazał się doskonałym partnerem.
Mam nadzieję, że siedlecka publiczność będzie
się tego jesiennego wieczora dobrze bawić.
W 2011 roku wystąpiła Pani w „Tańcu
z gwiazdami”, a partnerował Pani Steffano
Terrazino. Dlaczego przyjęła Pani zaproszenie do tego programu?
- Faktycznie, to może się wydać co najmniej
podejrzane, bo przecież wielokrotnie jako artystka kabaretowa obśmiewałam tego rodzaju
programy. Ale, jak teraz o tym myślę, propozycja udziału w tym show nadeszła
w bardzo odpowiednim dla mnie
momencie. Byłam świeżo po
rozstaniu z Kabaretem Moralnego Niepokoju,
co – jak już

wspomniałam – ciężko przeżyłam. Pół roku treningów prawie w całkowitym odcięciu od świata
pomogło mi z jednej strony oderwać się od tych
emocji, a z drugiej lepiej poznać siebie – i ważna
sprawa: nigdy nie miałam takiej figury jak wówczas! (śmiech). Oczywiście towarzyszyło temu
mnóstwo stresu, ale wiedziałam, w co się pakuję.
Z powodu swojej profesji, jest Pani bardzo popularną osobą, by nie rzec celebrytką,
narażoną na codzienny osąd. Jak Pani sobie
radzi z tą popularnością i jak znosi krytykę,
jeśli ta się pojawia, chociażby w plotkarskich
mediach?
- Przez długi czas byłam chroniona zgodnie z powiedzeniem „satyryka się nie tyka”
i żyłam w takim kokonie przez 16 lat. Nawet
jeśli pojawiała się krytyka, na przykład z ust
Stanisława Tyma czy Jacka Fedorowicza, to te
„ciosy” dodawały skrzydeł, a nie degradowały.
Od kiedy odłączyłam się od grupy Kabaretu
Moralnego Niepokoju i działam sama, wszystko się zmieniło. Na początku bardzo się tym
przejmowałam, ale po jakimś czasie wyleczyłam się z tego. Nie czytam wpisów internautów ani ich nie komentuję. Nie interesuje mnie
taka relacja. Próbuję się przed tym bronić i jak
zwykle przychodzi mi z pomocą mój uśmiech,
który jest moim parasolem ochronnym.
Czyli śmiech w Pani przypadku jest tożsamy z dobrym nastrojem i optymizmem.
Kto „zaraził” Panią tą
pogodą ducha i afirmowaniem życia, mimo jego
ciemnych stron?
- Zawsze byłam jasna – pena uśmiechu
i pogody ducha, które to
cechy odziedziczyłam zapewne po mamie i babci. Moja córka też to ma,
z czego się bardzo cieszę
(śmiech). W rodzinnym domu uczono
mnie, że kobieta
powinna
wnosić
światło w życie innych ludzi. Od początku wiedziałam,
że trzeba cieszyć się
każdym dniem, szanować każdą chwilę, uśmiechać się przez
łzy. Niestety, bardzo często
uśmiech uważany jest za
infantylizm i za słabość.
W trudnych chwilach,
w niepogodę życia, czyjś
uśmiech to jak przypięcie skrzydeł do ramion.
Czy na co dzień spotykają Panią jakieś zabawne sytuacje, związane z Pani śmiechem i jaki ma Pani do nich
stosunek?
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- Tak, jest wiele takich sytuacji. Bardzo
często na ulicy ludzie się do mnie uśmiechają
i jest to uśmiech radości ze spotkania. Kilka
dni temu, stojąc w kolejce do kasy w sklepie,
usłyszałam znajomą piosenkę - „Roześmiana”, którą wykonuję z zespołem Leszcze.
Najpierw pomyślałam, że chyba jeszcze się
nie obudziłam i mój głos mnie uwodzi we
śnie, ale szybko się ocknęłam na dźwięk tężejącego dzwonka w telefonie komórkowym
sąsiada z kolejki. Miałam też zabawną przygodę z pewnym panem – choć na początku
powiało grozą. Pewnego jesiennego wieczoru, kiedy wracałam do domu zauważyłam, że
idzie za mną mężczyzna w prochowcu i nie
zamierza zwolnić kroku. Już miałam zastosować jeden z chwytów samoobrony, kiedy pan,
cichym, usłużnym głosem zapytał, czy może
nagrać mój śmiech na dyktafon. To było bardzo wzruszające.
A kiedy nie ma powodu do śmiechu? Jak
Pani radzi sobie ze smutkiem czy bezsilnością?
- Sięgam po czekoladę i wystawiam stopę
za okno (śmiech). Ale tak na poważnie, nigdy
w takich sytuacjach nie siedzę sama w domu.
Natychmiast dzwonię po przyjaciół, a kiedy
trzeba, lecę do nich – np. do mojej ukochanej
Gruzji, gdzie odzyskuję radość życia i dystans
do tego, co dzieje się wokół mnie. W sytuacjach stresowych czy trudnych zawsze staram
się mobilizować do działania. Nie czekam bezczynnie na cud. Kiedyś wybierałam łatwiejsze
ścieżki. Teraz, kiedy przekroczyłam magiczną
czterdziestkę, zaczynam kusić los. Wybierać
drogi, które stawiają opór.
Jak Katarzyna Pakosińska odpoczywa?
(co lubi gotować, co czytać, jakiej muzyki
słuchać...)
- Jestem uzależniona od muzyki i od gadania. Uwielbiam wspólne biesiadowanie
z przyjaciółmi, kocham kino. W wakacje czytam kryminały Miłoszewskiego i Wrońskiego.
Może też pod wpływem tej literatury wspólnie
z Samborem Czarnotą napisałam scenariusz
filmowy. Myślę, że wyjdzie z tego czarna komedia kryminalna... Kocham czekoladę i jedzenie – to moja wielka pasja, przy której też
odpoczywam (śmiech). Jeśli dodać do tego
lampkę gruzińskiego Kindzmarauli, to mogę
mówić o pełni szczęścia...
Na spełnienie jakiego marzenia Pani
czeka? Ile gwiazd, spadających z sierpniowego nieba, zatrzymałaby Pani w swoim
sercu na zawsze?
- Nie chcę mieć więcej, tylko być więcej,
bardziej, kobieco, mądrze... Widziałam spadające sierpniowe perseidy i kiedy patrzyłam, jak
umykają z nieba, marzyłam o tym, by móc tak
się dziwić światu do końca życia. Powolutku
sobie drepcąc, uśmiechać się do losu.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z

ks. dr. Robertem Mirończukiem,
dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

fot. M. Przeździak

Minął półmetek obchodów Roku El Greca
w Polsce. Muzeum Diecezjalne, gdzie prezentowany jest jedyny w kraju obraz hiszpańskiego
mistrza greckiego pochodzenia „Ekstaza św.
Franciszka”, przygotowało wiele okolicznościowych konferencji, spotkań, konkursów czy
wykładów. Jak by ksiądz podsumował efekt
tych działań?
Można tak powiedzieć, że półmetek minął,
choć Rok El Greca będzie trwał do kwietnia 2015
roku. W wydarzenia związane z obchodami
400-lecia śmierci malarza, świetnie wpisały się
spotkania z jednym dziełem El Greca, organizowane każdego 7. dnia miesiąca, w których
uczestniczyli wybitni historycy sztuki i przybliżali
siedlczanom inne ważne, interesujące obrazy
Mistrza z Toledo. Nie można również pominąć
Międzynarodowej Konferencji: „Sztuka doby El
Greca”, zorganizowanej na Zamku Królewskim
w Warszawie oraz w pałacu Ogińskich w Siedlcach, w której brali aktywny udział naukowcy
z Hiszpanii, Grecji oraz historycy sztuki, praktycznie z najważniejszych ośrodków naukowych z całej
Polski. W czerwcu odbyły się finały konkursów
wiedzy o El Grecu na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także ogólnopolskiego konkursu literackiego: „El Greco – przystanek Siedlce”. Ponadto dużym zainteresowaniem
cieszył się Międzynarodowy Plener Malarski, na
którym artyści „w blasku El Greco” przelewali
swoje oryginalne idee na płótno, co można było
podziwiać na wystawie poplenerowej. Także sportowcy mieli swój wkład w obchody Roku El Greca
– odbył się maraton na raty pod hasłem: „40 km
na 400 lat El Greco”, a przed nami jeszcze zawody
drużynowe i wiele innych atrakcji. Niezwykle
liczny udział osób z całej Polski, w tym zaangażowanie siedlczan w powyższych konferencjach,
konkursach, spotkaniach świadczą o tym, że warto
podejmować działania, które przybliżają osobę
samego Mistrza oraz pozwalają zapoznać się z jego
bogatą spuścizną. Dodatkowo informacje o tych
wydarzeniach podawane w mediach zaowocowały
wielkim zainteresowaniem naszym Muzeum.
Nadmienię dla przykładu, że osoby dzwonią-

ce do Muzeum, aby umówić się na spotkanie, ze
zrozumieniem przyjmują informację o zajętych
terminach, z kolei naszą specjalną stronę internetową odwiedza kilkadziesiąt osób dziennie!
We wstępie do książki, poświęconej
percepcji twórczości mistrza z Toledo, napisał
ksiądz o jego geniuszu, podkreślając, że El
Greco uchwycił w obrazie, prezentowanym
w Siedlcach, przebłysk Niewidzialnego. Na
czym polega ten fenomen?
Spośród obrazów El Greca wyróżnić można
kilka przedstawień św. Franciszka: rozważającego Pismo św., modlącego się, adorującego
krzyż, otrzymującego stygmaty czy trwającego
w ekstazie. Każde z tych dzieł zawiera niezwykły
pierwiastek drugiej, pozaziemskiej rzeczywistości. To nie są zwykłe „dzieła”, portrety ukazujące
człowieka sprzed wieków. Siedlecki Franciszek
skosztował przed chwilą muśnięcia Bożej łaski,
którą była stygmatyzacja. A on skupiony całym
sobą na jasnym skrawku nieba chce powiedzieć,
że niczym jest trud, ofiara, męka wobec tak
niezwykłego doświadczenia Boga, a świadczą o tej
głębokiej tęsknocie za Bogiem jego załzawione
oczy i smukła wyciągnięta do granic ludzkich
możliwości postać. Myślę, że to jest ów fenomen
naszego obrazu.
Jak jest odbierane dzieło El Greca? Kto
odwiedza Muzeum, by zobaczyć „Ekstazę”?
To pierwsze pytanie należałoby skierować
do siedlczan, trudno jest mi odpowiedzieć.
Może warto przeprowadzić ankietę wśród
przechodniów na ulicy, by móc stwierdzić, jakie
emocje budzą np. banery z El Greco, sztrajfy czy
zawieszone reprodukcje z dziełami El Greca na
ogrodzeniu przy Pałacu Ogińskich. Do mnie
dociera informacja zwrotna od osób, które
dzwonią czy zaczepiają na ulicy mówiąc, że wykorzystanie miejskiej przestrzeni to doskonały
pomysł na promocję El Greca i dotarcie do ludzi
mniej zainteresowanych sztuką. Że to ich zmobilizowało, aby w Internecie odszukać inne obrazy
artysty, dowiedzieć się więcej o sztuce El Greca.

fot. C. Kucharuk

„Ekstaza
św. Franciszka”
- muśnięcie
Bożej łaski
Mam więc nadzieję, że El Greco w mieście – to
ciekawsza strona urbanistycznej przestrzeni,
strona, która pobudza do myślenia, edukuje,
kształci, angażuje i wyzwala pozytywną energię.
Co do drugiego pytania – odpowiem, że
do Muzeum mogą trafić wszyscy, którzy chcą.
Emeryci, dorośli, studenci, dzieci, a nawet
przedszkolaki, którym z racji Roku El Greca
przygotowaliśmy drobne pamiątki w postaci
koszulek odblaskowych z El Greco. Z kolei
w weekendy (bo przypomnę, że Muzeum jest
czynne także w niedziele) jest to grupa zróżnicowana bardziej pod względem geograficznym,
gdyż przybywa do Muzeum znaczna grupa
osób z różnych stron Polski.
Czy w ostatnim czasie zaistniały nowe
fakty, wyjaśniające okoliczności pojawienia się
obrazu w Polsce?
Od kiedy obraz został odkryty w latach 60.
XX w. pojawiają się coraz to nowe wiadomości,
często sensacyjne, dotyczące historii obrazu
El Greca. Ale żadne z nich nie wnoszą nic
konstruktywnego. Trudno polegać na przypuszczeniach, gawędach czy teoriach nie opartych na
faktach. Najstarsza data dotycząca naszego siedleckiego obrazu to rok 1927, kiedy obraz został
zakupiony w przedwojennym znanym warszawskim antykwariacie przy ul. Brackiej 8. W jaki
sposób dotarł do Polski? Kto go przywiózł? To
pytania czekające na odpowiedź.
Czego nowego dowiedział się ksiądz
o dziele i jego autorze, dzięki obchodom Roku
El Greca?
Przypominają mi się dwa wydarzenia:
Niezwykły dreszcz emocji towarzyszył mi na
kwietniowym spotkaniu przy naszym Franciszku. Wówczas Muzeum odwiedził jeden
z największych znawców malarstwa El Greca,
pan Józef Grabski. Kiedy mieliśmy możliwość
bezpośredniego podejścia do płótna, zwrócił mi
uwagę na kilka cech charakteryzujących dzieła
El Greca, o których nie da się wyczytać z książek.
Po prostu trzeba wpatrywać się w obraz, by
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poczuć ruch ręki Mistrza, która kładzie farbę,
zrozumieć tę kolorystykę, niepokój bijący
z malowidła. To było fenomenalne! I drugi raz:
kiedy w maju odwiedziłem wystawę El Greca
w Madrycie w Muzeum Prado, gdzie zaskoczyła
mnie ogromna ilość książek, które znajdowały
się w podręcznej bibliotece El Greca. Wszystkich
było ponad 130, a ich tematyka niezwykle różnorodna, bogata – od dzieł klasyków greckich,
takich jak Owidiusz, Homer, po wybitne traktaty
malarskie Jacopa Vignoli czy architektoniczne
Witruwiusza oraz Giorgio Vasariego. Liczne
zapiski, uwagi na marginesach czynione przez
El Greca, świadczą o tym, że książki te były
przedmiotem głębszych studiów, analiz, syntez.
Ale myślę, że trwający Rok El Greca przyniesie
jeszcze wiele niespodzianek.

poznania dzieł El Greca, a wówczas odkryjecie
wielką mądrość, niepowtarzalny talent i żarliwą
wiarę Mistrza z Toledo.
„Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie
piękno sztuki” – napisał Leonardo da Vinci.
Na czym polega ponadczasowość przesłania
hiszpańskiego malarza, którego dzieło trafiło
do Siedlec?
Prof. Białostocki napisał kiedyś książkę
„Sztuka cenniejsza niż złoto”, która odzwierciedla
powyższą ideę Leonarda. A mnie przypomina się
zdanie wypowiedziane przez przyjaciela El Greco,
wybitnego filozofa, poetę, trynitarza Hortensio
Paravicino, który podsumował jego twórczość
tak: „Przyszłe wieki podziwiać będą jego sztukę,

Co współczesny człowiek zawdzięcza temu obrazowi i co osobiście ksiądz mu
zawdzięcza?
Hm ... uważam, że bardzo wiele. Po pierwsze – fakt, że obraz jest prezentowany w Muzeum w Siedlcach, stwarza okazję do obcowania
ze sztuką europejską na najwyższym poziomie
poprzez wybitne hiszpańskie dzieło doby
manieryzmu. Po drugie – obraz jest magnesem,
który przyciąga nie tylko znawców czy miłośników sztuki, ale liczne grupy dzieci i młodzieży.
Po trzecie – przy okazji odwiedzania muzeum
eksponowana jest różnorodna sztuka Podlasia,
która mówi o historii, kulturze, wierze tej ziemi.
Zdecydowana większość zwiedzających Muzeum to uczniowie, ludzie młodzi, którzy chcą
i poświęcają czas, by być tutaj – i to jest piękne,
budujące. Nie byłoby tylu zwiedzających, gdyby
nie św. Franciszek. A osobiście? Przyznam
się, że obecność El Greca w naszych zbiorach
zmobilizowała mnie do głębszego studiowania,
analizowania, przeżywania jego twórczości
w duchu wiary. Zachęcam czytelników do

Pomaga zrozumieć prawdy wiary, poszerza wiedzę religijną. Analizując obrazy jesteśmy skłonni
do refleksji, a nawet moralnej postawy. I znów
wrócę do El Greca, gdyż jego obrazy powstały
jako owoc głębokiej, wręcz mistycznej wiary.
Człowiek czuje sacrum emanujące z jego dzieła.
W zbiorach Muzeum Diecezjalnego znajduje się mnóstwo bezcennych dzieł sztuki, jak
chociażby zbiór dokumentów watykańskich
i królewskich, pisanych na pergaminie, szesnastowieczne jedwabne szaty liturgiczne, portrety
trumienne, unickie ikony czy niezwykłej urody
gotyckie rzeźby. Potrzeba pokory, by się do nich
zbliżyć. Co dała światu sztuka sakralna?
Nie wyobrażam sobie sztuki bez tej sakralnej
czy religijnej i nie tylko dlatego, że jestem księdzem. Postawmy się w takiej sytuacji, że oto
nagle zniknęły wszystkie obrazy ze scenami
biblijnymi, rzeźby świętych, szaty liturgiczne, wspaniałe wiekowe ikony, drogocenne
relikwiarze czy starodawne pergaminy dokumentów kościelnych. Nie byłoby prawie
nic do pokazania. (Historia uczy, że w czasie rewolucji francuskiej chciano pozbyć się
romańskich kościołów, gotyckich katedr.
Szybko zaczęto żałować takich destrukcyjnych decyzji). To sztuka była i jest dziedziną
uskrzydlającą człowieka, ukazującą prawdy
odwieczne, ponadczasowe idee, wartości
nieprzemijające, Boże. Ona kształtuje wzorce i postawy kolejnych pokoleń.
Ważnym akcentem obchodów Roku
El Greca w Siedlcach był międzynarodowy plener malarski, inspirowany twórczością autora „Pogrzebu hrabiego Orgaza”.
Jak wyglądało spotkanie współczesnych
twórców z szesnastowiecznym mistrzem?
Przypuszczam, że plener był owocny, gdyż
oglądając prace z wystawy poplenerowej
można doszukać się wielu elgrekowskich
inspiracji. Były prace, które przenosiły nas
wprost do Asyżu czy zanurzały w duchowość franciszkańską. Osobiście zainteresowało
mnie przedstawienie błogosławionego Jerzego
Popiełuszki, gdzie autor szukał natchnienia
zapewne w obrazie El Greca „Łzy św. Piotra”, co
jest widoczne w charakterystycznym ułożeniu
dłoni do modlitwy. Dodam, że plener zgromadził 19 artystów z Rosji, Białorusi, Ukrainy
i Polski.

fot. M. Przeździak

El Greco namalował kilka „wersji”
ekstazy św. Franciszka. Jak ksiądz sądzi,
dlaczego właśnie Franciszek stał się
„pomostem”, który łączy na płótnie tego
mistyka Niebo z Ziemią?
Tak, przetrwało kilka wersji ekstazy
św. Franciszka, w tym i nasza – siedlecka.
Święty Franciszek był jednym z najbardziej
popularnych Świętych i w swoich czasach
był jedynym, który otrzymał stygmaty –
znak niezwykłej miłości Boga do człowieka
i człowieka do Boga. To przenikanie się
światów niewidzialnego z widzialnym,
Boskiego z ludzkim było wyśmienitym
tematem dla El Greca, który przedstawił św.
Franciszka jego smukłą, wydłużoną postać,
w surowym ascetycznym habicie, tęskniącą
za Bogiem. Pod rękoma Świętego – czaszka,
która zawsze symbolizuje kruchość ludzkiego życia, marność tego świata, przemijanie.
Myślę, że Franciszek był ukochanym Świętym El Greca, skoro malarz jest autorem
ponad 100 przedstawień Biedaczyny
z Asyżu.
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lecz nie zdołają jej naśladować”. El Greco, tak jak
szybko pojawił się ze swoją twórczością w Hiszpanii, tak szybko został zapomniany. Nie znalazł
się nikt, kto naśladowałby, dorównałby w sposobie
malowania, przedstawiania tematów, kompozycji,
doborze kolorów, kształtów, proporcji, dynamiki,
a nawet niepokoju, jaki bije z jego dzieł. Dopiero
na przełomie XIX i XX wieku odkryto wyjątkowość dzieł El Greca. Przypomnę, że kiedy nasz
obraz był kupowany w warszawskim antykwariacie, ktoś nie znając wartości płótna El Greca, na
sygnaturze oryginalnej położył nową i to z błędem
– A. van Duck, licząc zapewne na większy zysk.
Dlatego śmiało można powiedzieć, że El Greco
jest ponadczasowy ze względu na to, co pozostawił po sobie, a co jest ciągle na nowo odkrywane
i interpretowane przez kolejne pokolenia.
Czy sztuka może pogłębić wiarę?
Zdecydowanie tak. Sztuka pełni wiele funkcji
w życiu człowieka, m.in. otwiera na świat boski,
niewidzialny, a który towarzyszy nam całe życie.

Czy jest szansa, że obraz, będący perłą
w koronie siedleckich zbiorów muzealnych,
zobaczą mieszkańcy Polski na wystawie
w Warszawie bądź w Krakowie?
W 10 rocznicę publicznej prezentacji obrazu, 15 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy
poświęconej jedynemu w Polsce dziełu El Greca
„Ekstaza św. Franciszka”. W ten sposób chcemy
uczcić Rok El Greca a jednocześnie pokazać
obraz Polakom, którzy o nim nie słyszeli czy
było im za daleko do Siedlec.


rozmawiała Monika Mikołajczuk
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MOJE NAJPIĘKNIEJSZE WSPOMNIENIA ZE SZKOLNEJ ŁAWY

Wojciech Kudelski
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

Czasy szkolnej ławy należą do moich najmilszych wspomnień. Począwszy od Szkoły Podstawowej
w rodzinnym Rozbitym Kamieniu, poprzez Liceum im. Bolesława Prusa, Pomaturalną Szkołę Wodno–Melioracyjną przy ul. Kazimierzowskiej, a następnie Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego,
gdzie zdobyłem szlify inżynierskie, zawsze spotykałem wspaniałych nauczycieli i profesorów. Zyskałem również wielu przyjaciół, z którymi do dziś utrzymuję relacje. Każda z moich szkół przygotowała
mnie do życia, do pracy, a także nauczyła służyć innym ludziom. Moim wyjątkowym wspomnieniem
są czasy Liceum im. Bolesława Prusa. Wśród wielu koleżanek z klasy była ta, która - jak mi się
wydawało - nie zwracała na mnie uwagi. Okazało się jednak, że po kilku latach została moją żoną.

Anna Sochacka

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

Szkoła zawsze była dla mnie drugim domem w przenośni i dosłownie. Może to zabrzmi jak banał,
bo choć nie byłam prymuską, to ja naprawdę lubiłam się uczyć. Moje najpiękniejsze wspomnienia
dotyczą I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curii w Szczecinie. To było niesamowite, jak zostałam
chłodno przyjęta w nowej szkole. Ja, skromnie ubrana w błyszczący fartuszek, z warkoczami do pasa,
nieśmiała uczennica zza Buga z I LO w Białymstoku, nie zainteresowałam nikogo. Siedziałam sama
w ławce i podziwiałam różnorodność fryzur i uczniowskich ubrań. Ale kiedy z każdej oddawanej klasówki otrzymywałam tylko piątki, nagle wokół mnie pojawił się wianuszek koleżanek i kolegów. Każdy
chciał ze mną siedzieć w ławce. Byłam szczęśliwa, bo poradziłam sobie w wielkim mieście, na drugim
końcu Polski, gdzie zdobyłam mnóstwo przyjaciół a z niektórymi do dziś utrzymuję kontakt.

Krzysztof Majchrzak
LEKARZ WETERYNARII

Pochodzę ze Śląska, gdzie chodziłem do LO im. S. Żeromskiego w Bytomiu. Kiedy dziś myślę
o tej szkole, przywołuję w pamięci bardzo przyjemne i zabawne zdarzenia. Jednym z nich był mój
udział w przedstawieniu teatralnym - mieliśmy szkolny teatr - w którym pozwoliłem sobie na drobną improwizację i zaśpiewałem kołysankę swoimi słowami „Ach, śpij kochanie, zaraz w łeb dostaniesz”. No i zrobiła się afera, a mnie do końca szkoły koledzy przezywali „śpij kochanie”. Bardzo
miło wspominam moich szkolnych kolegów i nauczycieli, a szczególnie nauczyciela geografii, który
podczas wojny walczył w Anglii w Dywizjonie 303. Nie dość, że był bardzo dobrym pedagogiem, był
też człowiekiem wielkiego formatu. Kiedyś wybraliśmy się na piwo do baru nieopodal szkoły, a on
tam był. Zdębieliśmy, a nasz profesor powiedział: „Co wy chopy, pijemy piwo”. I siedliśmy wspólnie
przy stole, a on nam opowiadał wojenną przeszłość.

dr Bożena Piechowicz

REKTOR COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA

Lata spędzone w szkole, I LO im. T. Kościuszki w Łukowie, wspominam jako najlepszy okres
w moim życiu. Niektóre znajomości z tamtego okresu przerodziły się w przyjaźnie i trwają do dzisiaj.
W tamtym czasie pojawiły się również pierwsze uczucia. Najmilej wspominam okres spędzony w szkole średniej. Nostalgię wywołuje próbny egzamin maturalny z biologii, który miał charakter pisemnej
wypowiedzi na określony temat. Tak jak wszyscy bardzo przeżywałam to wydarzenie. Tym bardziej,
że byłam przygotowana z jednych zagadnień lepiej, z innych gorzej. Jakaż była moja radość, gdy jeden
z trzech tematów do wyboru dotyczył paprotników, które miałam dobrze opracowane. Z egzaminu
dostałam ocenę bardzo dobrą. Niestety, nigdy później nie miałam już tyle szczęścia na egzaminach.
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Rafał Zbieć

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU

Uczyłem się w SP nr 1 w Siedlcach oraz w „Królówce”. Kiedy dziś myślę o spotkaniu ze szkołą to wydaje mi
się, że bardziej odchorowała je szkoła niż ja. Przez te paręnaście lat nie nauczyłem się chemii ani matematyki,
z innymi przedmiotami nie było też wiele lepiej. Nie znosiłem rosyjskiego i za żadne skarby świata nie potrafiłem się go nauczyć, więc na każdą klasówkę przygotowywałem wypracowanie na jeden i ten sam temat - „Odessa - Mój Liubimyj Gorod”. Nauczycielka musiała chyba w końcu uznać, że jestem niewyuczalny, gdyż dawała mi
promocję do następnej klasy. Na chemii koniecznie chciałem sprawdzić, czy te palniki zamontowane przy stole
działają naprawdę. Szczerze w to wątpiąc podsunąłem kilka zapalonych zapałek, odkręciłem kurek... i buchnął
płomień pod sufit, a ja wylądowałem na dywaniku u dyrektora. Dziewczyny, owszem, interesowały mnie, ale
za warkocze nie pociągałem, bo moja wybranka miała krótkie włosy. Szczęśliwie jednak siedziała przede mną
i mogłem spokojnie na znak zaintersowania wbijać jej w plecy ołówek podczas lekcji. Mam nadzieję, że nie
załamałem jej przez to zdrowia i nie cierpi teraz przeze mnie na uraz kręgosłupa.

Lidia Chojecka
LEKKOATLETKA

Chodziłam do szkoły podstawowej w Dziewulach – to była bardzo mała szkoła, w której spędzałam
większość wolnego czasu, bo w mojej miejscowości nie było żadnych rozrywek dla młodzieży. Po lekcjach
uczestniczyłam w sportowych zajęciach, które bardzo lubiłam. Bardzo dobrze wspominam te czasy i wszystkich
nauczycieli, dziękując losowi, że mogłam ich spotkać. Byli bardzo wymagający, ale jednocześnie wyrozumiali,
zależało im na każdym uczniu. Szczególnie ciepło wspominam panią Jolantę Okołotowicz, moją nauczycielkę
wychowania fizycznego, dzięki której – tak dziś myślę – moja kariera sportowa rozwinęła się w tym a nie innym
kierunku. To właśnie dzięki niej zaczęłam trenować lekkoatletykę. W szkole panowała bardzo dobra atmosfera, chodziłam do niej z radością, a nie z lękiem, może dlatego, że bardzo dobrze się uczyłam. Po podstawówce
kontynuowałam edukację w siedleckim „Ekonomiku”, gdzie już trudniej było mi pogodzić sport z nauką.
Z perspektywy czasu wydaje mi się, że kiedyś szkoła była zupełnie inna, uczniowie też. Nauczyciel miał autorytet, nauka też stała na wysokim poziomie.

Brian Poniatowski

TANCERZ, SOLISTA TEATRU TAŃCA CARO DANCE

Jestem pewny, że każdy posiada lepsze i gorsze wspomnienia ze szkolnej ławki z lat młodzieńczych.
Niestety, moim koszmarem szkolnym zawsze była matematyka. Do dziś pamiętam, jak na każdej klasówce z matmy moj kumpel z ławki Grzesiek rozwiązywał zadania za mnie i dzięki niemu jakoś zdawałem
z tego przedmiotu. Często również zasypiałem na ławce, podczas nudnych wykładów prowadzonych przez
jeszcze bardziej nudnych nauczycieli, zawsze się to kończyło uwagą w dzienniku. Również w pamięci mam
wysyłanie liścików do kolegów czy koleżanek z innych ławek i ten wstyd, kiedy nauczyciel łapał nas na
rzucaniu ich i czytał na głos ich treść. Wyścigi w bieganiu po korytarzach, podczas przerw, lub ganianie za
koleżankami. Choć miło wspominam czasy szkoły, raczej nie chciałbym do nich powracać. A uczęszczałem
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim i Gimnazjum nr 1.

Krzysztof Rosa

fot. Michał Moryl

OPERATOR KAMERY TVP WARSZAWA I CKIS

Lata szkolne, zarówno te spędzone w Szkole Podstawowej nr 11, jak i w murach siedleckiego „Elektryka”,
wspominam bardzo dobrze i chętnie wracam do tych czasów życzliwą pamięcią. Uczyłem się nieźle i chętnie
udzielałem się w życie szkoły, prowadząc m.in. szkolne studio telewizyjne i występując na różnych uroczystościach szkolnych. Nie stroniłem też od różnych eksperymentów, a że moim ulubionym przedmiotem była
fizyka, chciałem dowieść swoich talentów. I tak na jednej z wycieczek szkolnych założyłem się, że uda mi się
zagotować wodę nad ogniskiem w plastikowej butelce. I udało się. Bardzo miło wspominam kilku nauczycieli,
którzy mieli wpływ na mój rozwój intelektualny i wybór drogi życiowej. Na przykład panią Iwonę Moskwiak,
która prowadziła kółko muzyczne w SP nr 11 czy Mariusza Orzełowskiego, prowadzącego lekcje muzyki w
ognisku muzycznym, do którego również z radością uczęszczałem.
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22. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI, TAŃCA I FOLKLORU

SIEDLCE
FOLKLOREM MALOWANE

Tegoroczny, 22. Międzynarodowy
Festiwal Pieśni, Tańca i Folkloru,
przeniesie nas w krainę cudowności
różnych kultur świata, choć nie
zabraknie atrakcji z rodzimego
podwórka.

Konrad Węsak
Należy do SGL „Witraż” od 1995 roku. Posiada
znaczący dorobek poetycki, w tym publikacje autorskie (tomiki poezji), w almanachach
i antologiach. Jest laureatem nagród i wyróżnień
w konkursach literackich. Swoją twórczość, nie
tylko poetycką, ale i fotograficzną, muzyczną
i plastyczną prezentował w Siedlcach (wielokrotnie) oraz wielu miastach i miasteczkach Polski.
Mieszka w Bartkowie Starym, gmina Korczew.

***
Świt. Pora rozbłysku dnia. Ucieczki mroków.
Owijania mgłami nadwodnych przestrzeni.
Śpiewań ptasich. Powracania cieni…
Z pajęczyn – blasków rosy. Aksamitny
spokój…
Powstawań ze snu. Sierozprostowywań.
I pod błękity wzlatań… Hm… Pora
szczęśliwa…
Że tylko ją chwycić – zatrzymać –
i przeżywać…
***
Dźwignij się. Pokaż światu – jesteś. Żyjesz
nadal.
Żeś nie wyzbyła się siebie – żeś wierna
nadziei
Jej barwę jak herb… W oczy tym co się z niej
śmieli
Objawiasz. Bez krzyku. Milcząc. Boś
„zwykła” trawa.
Niewygodna. O życiu – tej zapominanej –
przypominasz.
Dlatego – tak naprawdę – wciąż ciebie
ścinają
Odrastasz – znów ścinają. Zbędnąś im.
Porzucają.
Boś zawsze zielona. To twa największa
wina.
Dla świata szarości – twój kolor
niebezpiecznym
Depcze… A moja myśl we włosy ciebie
wpina.

Wielkie wydarzenie folklorystyczne spotka
się w tym roku z Dniami Siedlec, organizowanymi na początku września. Do naszego miasta
zapowiedziały przyjazd zespoły folklorystyczne
m.in. ze Słowacji, Litwy, Ukrainy, Białorusi. Co
roku staramy się zapraszać inny zespół, chociaż
niektóre z nich, z miast zaprzyjaźnionych, przyjeżdżają do nas regularnie, ale zawsze z innym repertuarem – wyjaśnia Bożena Wojciuk, kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Siedleckiej „Chodowiacy”.
PIĘKNO
RÓŻNORODNOŚCI
W ciągu dwudziestu dwóch lat w Festiwalu uczestniczyły zespoły z około 60 krajów świata, prezentując przebogaty program,
w którym zawierała się kwintesencja folkloru z różnych zakątków świata, co stanowiło
dla siedleckiej publiczności nie lada atrakcję i przeżycie. – Pamiętam festiwale, gdzie

obok folkloru regionu wileńskiego, słowackiego czy innych bliskich nam kulturowo
występowały zespoły cygańskie, afrykańskie
czy brazylijskie. Ten ostatni dał popis rewii
prosto z ulic Rio de Janerio – wspomina Bożena Wojciuk. – Publiczność, mimo początkowego zaskoczenia, doskonale odebrała te
występy i bawiła się razem z gośćmi, prowokując ich do kolejnych bisów. To zestawienie
dało wspaniały efekt – wspomina 20. Festiwal pani Bożena. – Mam nadzieję, że i w tym
roku publiczność będzie się świetnie bawić
razem z artystami.
MELODIA, KOLOR
i ENERGIA
– Folklor to bogactwo kulturowe, egzotyka, rytm i kolor. Przy większości występów brawa długo nie milkną i mam nadzieję, że tak będzie w tym roku – dodaje.
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej
„Chodowiacy” także pojawi się na Festiwalu i to w roli gospodarza podczas gali
inaugurującej święto folkloru w Siedlcach.
„Chodowiaków” będziemy podziwiać
i słuchać m.in. w pierwszym dniu festiwalu, czyli w piątek, 5 września, na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce. – Polski folklor
zawsze się podoba. Jest przebogaty zarów-
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ARTYŚCI WCZORAJ I DZIŚ

fot. Archiwum

NIESPODZIANKI DLA
PUBLICZNOŚCI
Ideę organizowania w Siedlcach międzynarodowej imprezy o charakterze folklorystycznym podjęła Alicja Siwkiewicz.
Na początku lat 90. w Lublinie zaczęto organizować Lubelskie Spotkania z Folklorem,
które zainspirował, współpracujący z „Chodowiakami” lubelski choreograf Janusz Litko. - Nasz zespół zacieśniał w tych latach
wymianę artystyczną z zespołami z Bułgarii
i Słowacji - Wspomina Bożena Wojciuk.
Pierwszy Międzynarodowy Festiwal
Pieśni Tańca i Folkloru odbył się w 1993
roku. Z czasem jego formuła została poszerzona m.in. o uliczne parady i konkursy dla
publiczności. W tym roku atrakcji również
nie zabraknie. Cyprian Kucharuk, fotografik na co dzień związany z Centrum Kultury i Sztuki, będzie uwieczniał w obiektywie najpiękniejsze tancerki, biorące udział
w Festiwalu. Przy udziale publiczności
w finale imprezy zostanie wyłoniona Miss
Obiektywu. Zachęcamy zatem do wspólnej
zabawy i uczestnictwa w tym niepowtarzalnym święcie folkloru. 
(MM)

Bożena Wojciuk

kierownik artystyczny ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
1965

1984

Urodzona w Siedlcach. Już jako uczennica
Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Liceum Ekonomicznego zawsze głęboko zaangażowana
w prace społeczne i występy artystyczne. Śpiewała między innymi w chórze prowadzonym
przez Ks. A. Hoffmana.
W pierwszej klasie liceum otrzymała od Pani
Alicji Siwkiewicz zaproszenie na próbę Zespołu
„Chodowiacy”. Od Tej pory (jesień 1981 r.) jest
związana z tą formacją artystyczną, a od 1983 r.
(zaraz po maturze) zawodowo z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Przez kilkanaście lat była
członkiem zespołu, solistką a obecnie od 1998
r. (po śmierci Pani A. Siwkiewicz) pełni funkcje
kierownika artystycznego i choreografa zespołu.
Jest inicjatorką i od kilku lat prowadzącą
cykl „Spotkań z folklorem” - imprez, podczas
których przybliżane są młodym odbiorcom
zagadnienia dawnych tradycji, głównie tanecznych. Oprawę tych „lekcji” stanowią występy
ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
Bożena Wojciuk jest laureatką nagrody Zasłużony dla Kultury Polskiej, Wawrzyn Siedlecki
oraz Aleksandria.

1970

1985

1992

fot. archiwum prywatne

no bogactwem pieśni i melodii, a także
strojów i energii, jaką emanuje – wylicza
Bożena Wojciuk. Siedlecki zespół podczas
XXII Międzynarodowego Festiwalu Pieśni
Tańca i Folkloru będzie promował najnowszą płytę „Na uciechę krainy między
Wisłą a Bugiem”.
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
Piosenki
Powstania Warszawskiego

którą ukończył z wyróżnieniem w 1968
roku. Już od wczesnej młodości jego pasją są góry. Zdobył wiele szczytów, w tym
m.in. siedmiotysięczne szczyty w Himalajach i Karakorum oraz ośmiotysięczniki w Nepalu i wiele innych. Latem i zimą
uprawia ekstremalne wspinaczki w górach Norwegii, Alpach włoskich i francuskich. Zdobywał także dziewicze jaskinie
w Andach. Ale za najpiękniejsze góry świata uważa Tatry, które portretuje w swoich
obrazach, w ten sposób oddając im hołd.

fot. M. Przeździak

1 sierpnia, Sala Biała
W 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego siedlczanie mogli posłuchać a także
wspólnie zaśpiewać najpopularniejsze pieśni,
powstałe przed i podczas Powstania Warszawskiego, zaintonowane przez członków Siedleckiego Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Piknik historyczny
w Galerii Siedlce

10 sierpnia
Godzina W, walki na barykadzie, ewakuacja Starego Miasta – to rekonstrukcje
walk, które obejrzeć można było w Galerii
Siedlce na pierwszym w regionie Pikniku
Historycznym.

fot. M. Przeździak

na każde zadane mu pytanie. Miłośników talentu Tochmana zainteresuje na pewno fakt,
że pracuje on obecnie nad nową książką, która
dotyczyć będzie ofiar dyktatury Czerwonych
Khmerów w Kambodży.

Muzyka irlandzka według „Polandii”

21 sierpnia, Sala Podlasie
Miłośnicy folkloru i muzyki irlandzkiej mieli okazję posłuchać ulubionych melodii i rytmów
w wykonaniu zespołu „Polandia” z Wybrzeża,
który 21 sierpnia zawitał do Siedlec.

fot. M. Przeździak

3 września,
Muzeum Regionalne w Siedlcach. Czynna
do końca
października.

„Moje góry” - wystawa malarstwa
Ryszarda Kowalewskiego

Z MU Z E UM DI E C E Z J A L N E G O W S I E DL C A C H

12 września, Muzeum Regionalne w Siedlcach
Autor ekspozycji jest absolwentem
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,

ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE
16 WRZEŚNIA – 31 PAŹDZIERNIKA 2014
SPONSORZY

P AT R O N I M E D I A L N I

Malarstwo Bartosza Musieja

26 września Galeria Kultura, godz. 19:00
Na wystawie zobaczymy najnowsze prace
siedleckiego artysty powstałe w jego cichej
przystani w Mierzwicach nad Bugiem. Wielbiciele malarstwa Bartka odnajdą w tych obrazach znajomą im refleksję, która rodzi się ze
spotkania z rzeką, ale zabarwioną dodatkowymi refleksami - wszak Bug się zmienia codziennie a wraz z nim i człowiek, poszukujący
w naturze drogi do samego siebie.

fot. B. Musiej

Jacek Woszczerowicz (1904-1970)
Wystawa
w 110
rocznicę
urodzin
aktora

EL GRECO
EKSTAZA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

fot. Narodowe Archiwum Państwowe

fot. M. Przeździak

19 sierpnia, Sala Biała
W Siedlcach, w ramach nowego programu
Instytutu Reportażu „Dziennikarze przeciw
dyskryminacji” odbyło się spotkanie z Wojciechem Tochmanem, wybitnym reportażystą,
autorem kilkunastu książek, dotykających najważniejszych spraw tego świata. Szkoda, że nie
było ono właściwie nagłośnione, więc przybyło
nań zaledwie kilkunastu siedlczan.
Spotkanie poprowadziła Bożena Nowotniak z Tygodnika Siedleckiego. Gość – mimo
mizernej frekwencji – potraktował publiczność
bardzo poważnie, odpowiadając szczegółowo

Od 16 września do 31 października
Obraz pędzla El Greca „Ekstaza św. Franciszka”,
ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach,
będzie można oglądać na Zamku Królewskim
w Warszawie. W poniedziałek, 15 września, odbędzie się tamże konferencja prasowa, poświęcona temu wydarzeniu, a o godz. 18.00 nastąpi
oficjalne otwarcie wystawy EL Greca.
GALERIA JEDNEGO OBRAZU

fot. M. Przeździak

Spotkanie
z Wojciechem Tochmanem

„Ekstaza św. Franciszka” na Zamku
Królewskim w Warszawie
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PO DRUGIEJ STRONIE
ROZMOWA Z

Robertem Protasewiczem, aktorem, muzykiem i reżyserem

fot. Cyprian Kucharuk

Bawię
się
na poważnie
W tym roku został Pan laureatem Wawrzyna Siedleckiego za całokształt twórczości. Jest Pan bardzo młodym człowiekeim
i chyba nie zamierza Pan kończyć artystycznej kariery... Czym zatem jest dla Pan ta
nagroda?
Oczywiście, że nie zamierzam kończyć. Ta
nagroda dodała mi skrzydeł. Pokazała, że to,
co robię, podoba się innym, ma sens nie tylko
dla mnie. Wawrzyn jest dla mnie wyróżnieniem, a zarazem motywacją do dalszego
twórczego działania.
Kto zaszczepił w Panu miłość do sztuki?
Jeżeli chodzi o muzykę - muzyką zaraził
mnie mój starszy brat. Ukradkiem słuchałem
jego kaset i tak jak on chciałem grać na perkusji. Przy okazji na swojej drodze spotkałem
ludzi, nauczycieli, którzy we mnie uwierzyli
i pomogli realizować muzyczne marzenia.
W Pana dorobku uwagę zwraca mnogość profesji, którym się Pan oddaje – od
muzyka, aktora, animatora kultury po
reżysera. W której z tych ról czuje się Pan
najlepiej i która z nich najpełniej odzwierciedla Pana zainteresowania i wrażliwość?
Zaczęło się od muzyki, więc czuję, że to
ona jest na pierwszym miejscu. Ale myślę,
że muzyka, aktorstwo, reżyseria i animacja - składa się na mój całościowy obraz. Te
dziedziny sztuki łączą się ze sobą, zazębiają
w moim życiu. Jedno wynika z drugiego.
Jest Pan aktorem, wokalistą i perkusistą
Teatru Es, związanym z nim od początku

jego istnienia. Jak zaczęła się ta „przygoda”
z teatrem i co wniósł on w Pana życie?
Bylem jeszcze za młody, aby być
w pierwszym składzie Teatru Es, ale rzeczywiście jestem z nim związany od wielu
lat. Na początku była to dla mnie zabawa.
Poznawałem nowych ludzi, zyskałem nowe
spojrzenie na świat. No i dalej się tak bawię
-w aktora, reżysera, muzyka tylko teraz
bardziej na poważnie. Ta praca sprawia mi
dużo przyjemności.
We wrześniu odbędzie się premiera
widowiska „Za co giniemy” w Pana reżyserii. To już trzeci spektakl, wyreżyserowany
przez Pana. Co tym razem zaproponuje
Pan siedleckiej publiczności? Jak zrodził się
pomysł na ten spektakl i jak wpisuje się on
w tradycję przedstawień Teatru Es?
Spektakl to wspólny pomysł mój i Waldemara Koperkiewicza, który powstał podczas
lektury tekstów poety Tomasza Gluzińskiego,
który w swoich wierszach zawiera refleksje
nad miejscem człowieka we współczesnym
odhumanizowanym świecie. Spektakle Teatru
ES zwykle wiele mówią przez piosenkę - tak
jest i tym razem. Komentujemy w nim rzeczywistość. Medialny zgiełk i kłam, kuluary
polityki. Spektakl stawia pytanie, gdzie
w tym wszystkim znajduje się człowiek, czy
w dzisiejszym świecie jest miejsce na prawdę,
godność i umieranie za idee.
Hasło przewodnie spektaklu to: „Wyrzućcie telewizory, otwórzcie okna”. Więcej nie
zdradzam. Zapraszam do obejrzenia. Premiera 7 października.

„Prawdziwy artysta nie posiada dumy.
Widzi on, że sztuka nie ma granic, czuje, jak
bardzo daleki jest od swego celu, i podczas gdy
inni podziwiają go, on sam boleje nad tym,
że nie dotarł jeszcze do tego punktu, który
ukazuje mu się w oddali, jak światło słońca”.
Czy podziela Pan tę opinię Beethovena?
Oczywiście - ciągle chce mocniej, więcej,
lepiej...
Jaki jest Pana cel jako artysty?
Jak powiedział Beethoven „cel ukazuje się
w oddali...”. Ja dążę do doskonalenia swoich umiejętności na różnych płaszczyznach
w dziedzinie sztuki.
Czym Pan się zajmuje w wolnych chwilach? Po jakie lektury sięga i jakiej muzyki
słucha?
Uwielbiam sport - piłka nożna, snowboard, pływanie, rowery... Lubię stare dobre
polskie kino, ale na bieżąco śledzę też
nowości. Lubię Tolkiena, czytam też „Grę
o tron”. Co do muzyki – rozpiętość gatunkowa jest bardzo duża.
Co Panu daje siłę, by przezwyciężać
trudności?
Bliscy.
Co by Pan chciał zmienić w otaczającym
Pana świecie?
Chciałbym, żeby ludzie zaczęli cieszyć się
z małych rzeczy, łapali chwile, przestali być
malkontentami, dostrzegali, że każdy człowiek jest inny i czynili z tego zaletę. 
(MM)
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OCZY SZEROKO OTWARTE

Smakowanie tradycji

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Jesteśmy już, niestety, po
wakacjach (przynajmniej większość
z nas), ale miejsca, które odwiedzaliśmy, ludzie, których poznaliśmy
ciągle mamy jak żywe w pamięci.
Nie wiem, jak Wy, drodzy Czytelnicy, ale ja, kiedy jestem gdzieś np. za
granicą, zawsze staram się nie tylko
zwiedzać, poznawać architekturę
miejsc, w których jestem, ale także,
a może przede wszystkim, smakuję.
Bo ja staram się zawsze poznawać
smaki obcych miejsc.
Od zawsze fascynują mnie
smaki i zapach. Zapach zresztą jest
dominujący. Kiedyś, dawno temu,
byłem w Bułgarii – wygrałem jakiś
konkurs - i przez następne 30 lat
pamiętałem zapach tego kraju:
zapach powietrza, potraw, zapach
zachodzącego słońca, słowem

wszystko. Dość tego, że kiedy
pojechałem tam znowu, wszystko
wróciło: zapach oliwy, octu owocowego, dojrzewającej morwy i słońca
chowającego się w ciepłych wodach
Morza Czarnego. Miałem wrażenie,
że nigdy stamtąd nie wyjeżdżałem.
I wiecie co, podobne wrażenie mam
od czasu do czasu w kinie; czuję
zapach. Nie myślcie sobie jednak, że
są to wyziewy dochodzące z sali czy
zbyt wybujała wyobraźnia łakomczucha, kiedy na ekranie trwa uczta;
zdecydowanie nie!. Oto pierwszy
przykład, jaki przychodzi mi na
myśl: pamiętacie film „Królowa
Margot”? Tam dominował słodki do
obrzydzenia zapach krwi!
Przydarzyło mi się to również
ostatnio, kiedy z pełnym rozmysłem,
szukając rozrywki, poszedłem na
film pt. „Podróż na sto stóp”.
Film opowiada o zderzeniu
dwóch kultur: zimnej i wyniosłej
kultury francuskiej oraz pełnej
temperamentu i duchów, pachnącej

curry, kultury dalekich Indii. Jest
to zderzenie przede wszystkim
w wymiarze kulinarnym – oczywiste
zderzenie klasycznej kuchni francuskiej z egzotycznymi smakami Indii
niesłusznie kojarzącymi się z tanim
i niezdrowym jedzeniem fast–foodów. To także zderzenie różnych
sposobów myślenia, różnego odczuwania, smakowania - także życia.
Pomimo różnic, odmienni z pozoru
bohaterowie potrafią się porozumieć, bo jak się okazuje, pewne
zasady są uniwersalne, ponadkulturowe i ponadczasowe. Ten film
jest pełen zapachu, smaków i mimo
pewnej naiwności i prostoty narracyjnej, wprawia widza w znakomity
nastrój. A myślę, że taki nastrój jest
nam wszystkim teraz szczególnie
potrzebny; powrót do pracy po
urlopie przypomina wyjątkowo
twarde lądowanie, by nie powiedzieć
zderzenie ze ścianą, a dziełko to złagodzi z pewnością wszelkie takiego
lądowania skutki.

PODRÓŻ NA STO STÓP
Reżyseria: Lasse Hallstrom
Scenariusz: Steven Knight

Nie wszystko jednak jest tak
proste i smakowite jak życie bohaterów „Podróży na sto stóp”. Jest bowiem film, o którym muszę Państwu
opowiedzieć, a który obowiązkowo
musicie obejrzeć - to film pt. „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy.
W ostatnim czasie coraz więcej
jest filmów podejmujących znane,
by nie powiedzieć, wyeksploatowane tematy dotyczące naszej historii,

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

W ogródku działkowym
DANUTA MICHALEC

1964, olej, płótno, 77 x 92 cm
Obraz Wandy Wereszczyńskiej (1910-1978)

HISTORYK SZTUKI

Lato kojarzy się z wakacyjnymi wyjazdami, poznawaniem nowych miejsc
i ludzi. Ale to także sezon
ogórkowy i najwspanialszy
czas dla działkowiczów.
Ci, którzy kochają swoje Fot. Andrzej Ruciński
ogródki i działki, zaczynają zbierać warszawskiego Gimnazjum Żeńplony, cieszą się zapachami i barw- skiego im. Cecylii Plater, to wakacje
nymi rabatkami, spędzają tam cie- mogła spędzać w otoczeniu przyropłe wieczory. Urodę jednego z takich dy. Od wczesnych lat była zaintereogródków utrwalała na swoich obra- sowana sztuką. Początkowo uczyła
zach Wanda Wereszczyńska (1910- się prywatnie malarstwa u profesora
1978). W zbiorach Muzeum Regio- Adama Rychtarskiego. Następnie
nalnego w Siedlcach jest tylko jeden została studentką Akademii Sztuk
obraz z tej serii, ale malarka ma ich Pięknych w Warszawie. W 1937 roku
uzyskała absolutorium w pracowni
w swoim dorobku kilka.
Urodziła się w rodzinie ziemiań- malarstwa prof. Felicjana Kowarskieskiej w Kościelcu koło Częstochowy. go, a rok później dyplom na WydziaWychowała we dworku otoczonym le Pedagogicznym ASP w Warszawie.
parkiem. W domu były zwierzęta. W 1939 roku otrzymała jeszcze absoZachowały się jej zdjęcia jako ama- lutorium na Wydziale Malarstwa Dezonki, bo jeździła konno. Nawet, koracyjnego w pracowni prof. Leona
gdy w wieku 12 lat została uczennicą Pękalaskiego. Była dobrą studentką,

bo z Funduszu Kultury
Narodowej przyznano jej
stypendium na wyjazd do
Włoch. Niestety wybuch
wojny, wysiedlenie przez
Niemców całej rodziny
z Kościelca i konieczność
przeniesienia się na stałe
do Częstochowy zmieniły jej plany
i sposób życia.
Po ustaniu działań wojennych,
już jako mieszkanka Częstochowy,
uczestniczyła w organizowaniu tam
życia kulturalnego i artystycznego.
Bardzo czynnie działała w Związku Polskich Artystów Plastyków.
Pracowała też w ośrodku dla plastyków amatorów działającym przy
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Częstochowie. Mimo
choroby i operacji oczu malowała
do końca życia. W jej twórczości
dominował pejzaż choć przyznawała: „malowanie martwych natur
czy portretów sprawia mi również

dużo zadowolenia”. Z lat przedwojennych zachowało się bardzo mało
prac, bo znaczną ich część malarka
utraciła podczas wojny. Ale wśród
tych zachowanych są obrazy rodzinnego dworu i domowych
zwierząt. Jest „Pejzaż z Kościelca”
i „Pejzaż z Krynicy”. Powojenna
twórczość to też wiele pejzaży,
w tym miejskie. Charakterystyczne
w jej twórczości jest to, że malując
ulice i zaułki Częstochowy chętnie
pokazywała miejsca zadrzewione,
bądź ukwiecone. Na obrazie przechowywanym w Siedlcach Wanda
Wereszczyńska namalowała różany
krzew zabezpieczony listwowymi podpórkami, rabatkę z niskimi roślinkami i ścianę częściowo
oszklonej altany, przy której pozostawiono doniczkę z czerwonymi
kwiatem. W tle, między pniami
drzew, uważny obserwator zauważy kilka osób w jasnych strojach
siedzących na ławce.
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ale w inny, nowoczesny sposób,
często łamiący dotychczasowe kanony tych opowieści (kontrowersyjne
„Tajemnice Westerplatte” czy różnie
przyjęte „Kamienie na szaniec”).
„Miasto 44” opowiada o Powstaniu
Warszawskim, ale w zupełnie inny
sposób niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bohaterowie
filmu są ludźmi młodymi, pełnymi
pasji, mającymi marzenia, ludźmi,
którzy chcą żyć pełną piersią mimo
okrutnych czasów, w jakich przyszło
im spędzać młodość, chcą kochać
i być kochanymi, mają małe i duże
zmartwienia, a walka nie jest dla
nich jedynym celem w życiu. Jak
mówią producenci film nie jest
pomnikiem, hołdem, nie opowiada o barykadach, nie roztrząsa
słuszności tej czy innej strategicznej
decyzji. Film opowiada o ludziach
i ich emocjach; to film o młodości.
Po pierwszym oficjalnym pokazie
na Stadionie Narodowym podniosło
się larum krytyków, miażdżących
ten obraz – za mało martyrologii,
za dużo natomiast efekciarstwa,
fantazji oraz scen miłości, wszystko
rodem z Hollywood. Ale czy to

źle? Ja myślę, że nie, to dobrze, to
jest właściwa droga! Nie możemy ciągle umartwiać się, stawiać
spiżowe pomniki bohaterom. Zbyt
często zapominamy, że w Powstaniu Warszawskim walczyli zwykli
młodzi ludzie, mający pragnienia,
odczuwający strach i zwątpienie,
wahający się i nie zawsze podejmujący właściwe decyzje. Według mnie
to bardzo dobre kino, sprawnie
łączące tradycję z nowoczesnością,
mające szansę zainteresować naszą
narodową historią nowe pokolenia.
Nam wszystkim przecież zależy, by
pamiętać o naszych narodowych
herosach, by czcić rocznice ważnych
wydarzeń.
A teraz moi drodzy postawię
ryzykowną tezę; obydwa opisywane
powyżej filmy mają wspólny mianownik! Zapewne zapytacie, co ma
wspólnego lekka komedia kulinarna
z poważnym filmem historycznym?
W obu dostrzegłem mianowicie, jak
ważna w naszym życiu jest tradycja.
Nie ma przecież przyszłości bez
przeszłości, bo tradycja, historia jest
wszechobecna i czyni z nas ludzi
świadomych swojej tożsamości!

a u t o r s k a

fot. arch. autora

DO POCZYTANIA-

Bohaterki

Powstańczej Warszawy
BARBARA WACHOWICZ

Muza, 2014

Książka jest opowieścią o dziewczętach
walczących w Powstaniu Warszawskim. Każdej bohaterce poświęcony jest odrębny rozdział. Autorka po mistrzowsku kreśli sylwetki 18 kobiet. Odkrywa mało znane karty powstańcze
wybitnych aktorek Aliny Janowskiej i Danuty Szaflarskiej. Przybliża
dzieje Krystyny Wańkowiczówny i Krystyny Krahelskiej oraz mniej znanych kobiet, które wsławiły się niezwykłą odwagą i bohaterstwem np.
Lidii Markiewicz-Ziental, która przeszła cały szlak bojowy powstania,
czy Haliny Dunin-Karwickiej, łączniczki Batalionu „Parasol”, Henryki
Dziakowskiej-Zarzyckiej, łączniczki i sanitariuszki Batalionu „Parasol”,
która uczestniczyła w walkach na Woli, Starym Mieście i w Śródmieściu,
czy Danuty Zdanowicz-Rossmanowej, komendantki Wojskowej Służby
Kobiet Batalionu „Ostoja”, adiutantki harcmistrza Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i kapitana Tadeusza Klimowskiego.
Z wieloma kobietami, bądź ich rodzinami autorka jest zaprzyjaźniona lub pozostaje w stałym kontakcie. Bohaterki poznajemy z listów,
pamiętników, relacji bliskich, wspomnień towarzyszy czasów walki i wywiadów z samymi uczestniczkami Powstania. Dzięki osobistym kontaktom autorki dodatkową niezaprzeczalną wartością książki są unikatowe
zdjęcia archiwalne. (Z opisu wydawcy)

g a l e r i a

MARIUSZ ROBERT DRABAREK
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Chór Miasta Siedlce koncertował w Sabinovie

W

Primator Mesta Sabinov Peter
Molcan, w imieniu publiczności,
podziękował śpiewakom i dyrygentce: „To była wielka uczta duchowa, dziękujemy. Dziękujemy
Miastu Siedlce oraz Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego za
przyjaźń, a przede wszystkim za Jej

pielęgnowanie. Siedlce i Sabinov od
lat są miastami partnerskimi, i od
lat ta współpraca układa się wzorcowo. Współpraca w dziedzinach
edukacji, sportu i przede wszystkim
kultury. W tej wieloletniej współpracy nie możemy zapomnieć o śp.
Andrzeju Meżeryckim i wszystkich

Tych, którzy przez lata ją budowali.
Na ręce, tutaj obecnego, dyrektora
Mariusza Orzełowskiego składam
podziękowania oraz w imieniu nas
wszystkich dziękuję Wam za Waszą
obecność w Sabinovie.”
Warto dodać, że Chór Miasta
Siedlce do 21 sierpnia przebywał na
warsztatach artystycznych w Sabinovie, przygotowując się do kolejnych projektów artystycznych, m.in.
do międzynarodowych konkursów
chóralnych w Rybniku oraz Łodzi.
Chórzystów ubiera firma

fot. archiwum ChMS

niedzielę, 17 sierpnia,
w Kościele p.w. Św.
Jana Chrzciciela w Sabinovie
Chór Miasta Siedlce pod dyrekcją Justyny Kowyni–Rymanowskiej wykonał ponad godzinny
koncert a’cappella dla mieszkańców tego słowackiego, uroczego
i partnerskiego miasta Siedlec.
Licznie zgromadzona publiczność dwukrotnym bisem i dwukrotnymi owacjami „na stojąco”
podziękowała siedleckim artystom za prezentację dzieł światowej muzyki wokalnej a’cappella.

Mazurskie spotkania z folklorem z udziałem „Chodowiaków”
dniach 1-7 sierpnia
bieżącego roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A.
Siwkiewicz uczestniczył w XVII

Międzynarodowych
Mazurskich Spotkaniach z Folklorem
w Olecku, XXXVII Międzynarodowym Jarmarku Folkloru
w Węgorzewie oraz w X Mię-

dzynarodowej Biesiadzie Agroturystycznej w Kruklankach.
W wydarzeniach tych udział
brały także zespoły z Ukrainy,
Grecji, Chorwacji, Litwy i Rosji.

Jako reprezentacja Polski zespół
„Chodowiacy” przed zgromadzoną publicznością zaprezentował zabawy ludowe i tańce
polskie.

fot. archiwum ZPiT ZS Chodowiacy
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O Siedlcach na antenie TVP 2

„Siedlce to nieocenione miasto jeżeli chodzi o kulturę!” - Waldemar Obłoza w programie „Pytanie na
śniadanie” o premierze spektaklu „Skąpiec” w siedleckim teatrze

piątek, 22 sierpnia,
w programie „Pytanie
na śniadanie” na antenie Telewizji Polskiej jednym z gości Moniki Zamachowkiej i Tomasza Kamela był dobrze znany siedleckiej
publiczności aktor - Waldemar
Obłoza. W programie była
mowa m.in. o Siedlcach, działaniach Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce oraz
premierze spektaklu „Skąpiec”,
który również zobaczymy podczas tegorocznej edycji Festiwalu
Teatrów Prywatnych.

W dyskusji na temat: „Czy
wtrącać się do małżeństwa
swoich dzieci”, Waldemar
Obłoza nawiązał do problematyki „Skąpca” wg Moliera oraz
zaprosił na premierę tej sztuki,
która będzie miała miejsce 30
października na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce. W rolach głównych zobaczymy m.in.
Dorotę Zielińską, Bartłomieja
Magdziarza, Agatę Sasinowską, Sebastiana Cybulskiego
oraz w roli Harpagona- czyli
tytułowego Skąpca - Waldemara Obłozę.

fot. archiwum TVP

W

fot. M. Mazurkiewicz i N. Niewolewska

Kolejna edycja Wakacyjnej Akademii Talentów za nami

W

wakacje już po raz
15. Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego
było organizatorem Wakacyjnej
Akademii Talentów Siedlce 2014
pod hasłem Łowcy Talentów.
Dla wszystkich, którzy wakacje
spędzali w mieście, artyści - instruktorzy działający przy naszej instytucji - przygotowali wiele ciekawych
propozycji, w których każdy, zarówno dzieci, młodzież jak i osoby

dorosłe, mógł znaleźć coś dla siebie.
Wszyscy chętni mogli wziąć udział
w „Otwartych zajęciach plastycznych” prowadzonych przez Ireneusza Parzyszka, „Otwartych zajęciach teatralnych” prowadzonych
przez Waldemara Koperkiewicza
i Roberta Protasewicza, „Otwartych zajęciach z tańca towarzyskiego i ludowego” pod okiem Bożeny
Wojciuk, „Otwartych zajęciach
warsztatowych z tańca współcze-

snego” prowadzonych przez Iwonę
Marię Orzełowską, „Otwarych zajęciach wokalnych z emisji głosu”
z Justyną Kowynią-Rymanowską,
„Otwartych zajęciach teatralnych
dla dzieci”, które prowadziła Urszula Gotowicka, „Otwartych spotkaniach poetyckich” Siedleckiej Grupy
Literackiej „Witraż” pod kierownictwem Krzysztofa Tomaszewskiego
oraz „Otwartych zajęciach z recytacji i kultury żywego słowa” z Hali-

ną Tunkiewicz. Nowością podczas
tegorocznej Wakacyjnej Akademii
Talentów były „Otwarte warsztaty śpiewu ludowego” prowadzone
przez Wandę Księżopolską.
Wakacyjna Akademia Talentów spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, którzy
podczas zajęć mieli możliwość
odkrywania swoich pasji artystycznych i rozwijania talentu.
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T

aką uchwałę Rada Miasta Mińsk Mazowiecki
podjęła w marcu b.r. na wniosek Rady Pedagogicznej oraz
Rady Rodziców tejże szkoły.
Na rozpoczęcie roku szkolnego
2014/2015 został zaproszony
Dyrektor CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce Mariusz Orzełowski,
który w swoim wystąpieniu,
przed
forum
społeczności
szkolnej wspominał śp. Kon-

stantego Ryszarda Domagałę,
m.in. tymi słowami:
„Do siedleckiej szkoły muzycznej
zaprowadzili mnie, tak jak Was, rodzice. Miałem wówczas niespełna 7
lat. Wówczas poznałem Dyrektora
Domagałę. Ogromnie bałem się Go.
Wzbudzał podziw i ogromny szacunek. Później w średniej szkole muzycznej był moim profesorem, potem po kilku latach był moim kolegą
z pracy. Ale przez te wszystkie lata
był Wielkim Przyjacielem. Uczył nas

fot. M. Mazurkiewicz

Szkoła Artystyczna
w Mińsku
Mazowieckim
od 1 września 2014
nosi imię
Konstantego
Ryszarda Domagały,
Honorowego
Obywatela
Miasta Siedlce.
miłości do muzyki. Uczył nas pasji
do pracy i miłości do ludzi, a przede
wszystkim do pracy na rzecz społeczności lokalnych, tych w których żyjemy. Powtarzał często, że to ogromnie
ważne, żeby te mniejsze społeczności
miały wspaniałych ludzi, którzy promieniują swoją działalnością na innych i oddają się całym sercem temu
co dla nich czynią. Taki był On sam.
I takich nas, swoich uczniów i absolwentów wychował. Był i jest dla mnie
ogromnym autorytetem.”

W uroczystościach wzięło również
udział Stowarzyszenie Społeczno–
Kulturalne BRAMA, na czele
z Ewą Talachą–Koperkiewicz,
która również wspominała patrona szkoły, zachęcając do zapoznania się z Jego biografią zapisaną
w książce „Konstanty Ryszarda
Domagała Spełnione Marzenia”.
Punktem finalnym uroczystości
był koncert w wykonaniu uczniów
i profesorów Mińskiej Szkoły Artystycznej.

Miło nam poinformować, że
od piątku, 29 sierpnia w Galerii
Siedlce działa Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2, nowe
miejsce, w którym można zarezerwować i kupić bilety na
wszystkie wydarzenia artystyczne Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. W weekend otwarcia dla
wszystkich, którzy zdecydowali
się kupić bilety, przygotowaliśmy
specjalne rabaty. Podobne promocje będą obowiązywały też we
wszystkie weekendy września.
Szczegóły na naszej stronie internetowej www.ckis.siedlce.pl
Punkt Informacji Kulturalnej
CKiS nr 2 (PIK 2).
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
(I piętro, vis-à-vis sklepu Reserved)
czynny od 29 sierpnia
w godzinach otwarcia Galerii.

fot. M. Mazurkiewicz

Nowy
Punkt Informacji
Kulturalnej CKiS
w Galerii Siedlce
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INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI

Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce
www.ckis.siedlce.pl
www.facebook.com/ckis.siedlce
Sekretariat:
tel.: 25 794 31 70, fax: 25 794 31 81;
ckis@ckis.siedlce.pl
Biuro CKiS:
tel.: 25 794 31 73, e-mail: biuro@ckis.siedlce.pl
BALKON

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00–19.00 oraz na godzinę przed każdym
wydarzeniem artystycznym;
Rezerwacja: 25 794 31 89
oraz
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
www.scena24.siedlce.pl

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:
„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,
w każdą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”
program CKiS w TV Wschód w niedziele
i poniedziałki;

Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk: Drukarnia IWONEX
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
Redaktor prowadzący: Monika Mikołajczuk, Oficyna DziennikarskoWydawnicza Monalisa
fot. Cyprian Kucharuk, Jarosław Grudziński,
Maria Mazurkiewicz, Marian Przeździak, Dariusz Dybciak
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.
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SPEKTAKLE KONKURSOWE

28 WRZEŚNIA (niedziela), GODZ. 16:00 INAUGURACJA FESTIWALU

MAŁŻEŃSKI RAJD DAKAR

Produkcja: Fundacja I Love Stage | Obsada: Katarzyna Pakosińska oraz Mirosław Zbrojewicz
13 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek), GODZ. 17:00 i 20:00

ZŁODZIEJ

Produkcja: Agencja Artystyczna Certus | Obsada: Renata Dancewicz, Izabela Kuna, Cezary Żak, Rafał Królikowski, Leszek Lichota
20 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek), GODZ. 19:00

BÓG MORDU

Produkcja: Teatr 6. piętro | Obsada: Jolanta Fraszyńska, Cezary Pazura, Anna Dereszowska, Michał Żebrowski
30 PAŹDZIERNIKA (czwartek), GODZ. 19:00

SKĄPIEC PREMIERA

Produkcja: Scena Teatralna Miasta Siedlce | Obsada: Waldemar Obłoza, Dorota Zielińska, Bartłomiej Magdziarz, Sebastian Cybulski, Agata Sasinowska,
Maciej Czapski oraz adepci Studia Teatralnego im. J. Woszczerowicza
10 LISTOPADA (poniedziałek), GODZ. 18:00

SKRZYPEK NA DACHU MUSICAL

Produkcja: Teatr Muzyczny w Lublinie | Reżyseria: Zbigniew Czeski | Kierownictwo muzyczne: Lucjan Jaworski
Choreografia: Henryk Rutkowski | Przygotowanie chóru: Włodzimierz Fruziński
14 LISTOPADA (piątek), GODZ. 19:00

KOLACJA NA CZTERY RĘCE

Produkcja: Studio Ars-Mica | Obsada: Przemysław Stippa, Leszek Zduń, Rafał Odrobina
29 LISTOPADA (sobota), GODZ. 18:00

DANUTA W.

Produkcja: Teatr Polonia | Adaptacja i wykonanie: Krystyna Janda | Reżyseria: Janusz Zaorski
5 GRUDNIA (piątek), GODZ.17:00 i 20:00

INTRYGA

Produkcja: Teatr Kamienica i Beta Art | Obsada: Joanna Koroniewska, Beata Ścibakówna, Szymon Bobrowski, Tomasz Stockinger, Zbigniew Zamachowski

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

MISTRZOWIE SCENY

FESTIWAL DZIECIOM I MŁODZIEŻY

GOSPODARZ FESTIWALU PREZENTUJE

25 PAŹDZIERNIKA (sobota), GODZ. 19:00

5 PAŹDZIERNIKA (niedziela), GODZ. 16:00

29 WRZEŚNIA (poniedziałek), GODZ. 19:00

RECITAL ALICJI MAJEWSKIEJ

i WŁODZIMIERZA KORCZA
22 LISTOPADA (sobota), GODZ. 19:00

RECITAL HANNY

KOPCIUSZEK PREMIERA
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

19 PAŹDZIERNIKA (niedziela), GODZ. 16:00

WOLĘ ŻYĆ!

Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Teatr ES
7 PAŹDZIERNIKA (wtorek), GODZ. 19:00

BANASZAK ROMEO I JULIA PREMIERA ZA CO GINIEMY?

11 GRUDNIA (czwartek), GODZ. 17:00 i 20:30

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz i Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz Wykonanie: Teatr ES

Reżyseria: Urszula Gotowicka
Obsada: Adepci Teatru Dziecięcego Dramma-Mia

Reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

KABARET MORALNEGO 9 LISTOPADA (niedziela), GODZ. 16:00
15 PAŹDZIERNIKA (środa), GODZ. 19:00
NIEPOKOJU
JARMARK BAJEK PREMIERA WE ARE
w najnowszym programie „Pogoda na suma”
13 GRUDNIA (sobota), GODZ. 19:00

KONCERT MARKA

TORZEWSKIEGO

GALA
ZAKOŃCZENIA
FESTIWALU

23 LISTOPADA (niedziela), GODZ. 16:00

Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

7 GRUDNIA (niedziela), GODZ. 16:00

www.festiwalteatrowprywatnych.pl
ORGANIZATOR

HONOROWY
PATRONAT
PREZYDENT
MIASTA SIEDLCE

SPONSOR GŁÓWNY
FESTIWALU

30 LISTOPADA (niedziela), GODZ. 19:00

DZIADEK DO ORZECHÓW COMFY ZONE
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance, Teatr ES, Chór Miasta Siedlce

Reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

je
Rezerwac
89
31
4
79
25
tel.
WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNER
ORGANIZATORA

SPONSORZY STRATEGICZNI FESTIWALU

PARTNERZY MEDIALNI
B

foto: Agata Preyss

www.apis.biz.pl
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